Co musím udělat, když si koupím nové, dosud neregistrovaného vozidlo?
U místně příslušné obce s rozšířenou působností podle místa (trvalého) bydliště žadatele, zažádám o
registraci vozidla do registru silničních vozidel a předložím:













řádně vyplněnou žádost – Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
doklad totožnosti
doklad o povolení k pobytu na území ČR (cizinci)
u firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z
obchodního rejstříku
doklad o pojištění vozidla (platné povinné ručení - zelená karta)
technický průkaz vozidla
fakturu nebo kupní smlouvu o nabytí
převozní číslo
souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, vlastníka (úředně ověřený
podpis)
jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se
prokazuje písemnou plnou mocí, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo
uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Týká se plné moci zaslané úřadu
prostřednictvím datové zprávy).
zaplatím správní poplatek dle druhu vozidla

Co když kupuji vozidlo ojeté, které již mělo majitele?
U místně příslušné obce s rozšířenou působností podle místa (trvalého) bydliště žadatele, zažádám o
registraci vozidla do registru silničních vozidel a předložím:














řádně vyplněnou žádost – Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního
vozidla
doklad totožnosti
doklad o povolení k pobytu na území ČR (cizinci)
u firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z
obchodního rejstříku
doklad o pojištění vozidla (platné povinné ručení - zelená karta)
technický průkaz vozidla
technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, vlastníka (úředně ověřený
podpis)
jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se
prokazuje písemnou plnou mocí, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo
uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Týká se plné moci zaslané úřadu
prostřednictvím datové zprávy).
zaplatím správní poplatek dle druhu vozidla
doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu - pouze v případě přechodu vlastnické
práva (např. dědictví)
evidenční kontrolu na vozidlo (STK) – platnost omezena na 14 dní ode dne vystavení

Co když potřebuji změnit údaje v registru silničních vozidel:









vyplním: Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel
k tomu jsem povinen do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti
předložím:
technický průkaz vozidla
technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
na místě zaplatím správní poplatek v hotovosti (1 změna / 50 Kč)

Co když jezdím jenom sezónně a chci vozidlo vyřadit z provozu - (dočasné vyřazení):







vyplním: Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel- (dočasné vyřazení na 12
měsíců)
předložím:
technický průkaz vozidla
technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
registrační značky od vozidla
zaplatím správní poplatek v hotovosti 200,- Kč

Co když chci, aby vozidlo zaniklo z provozu- (zánik vozidla)
vyplním: Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (zánik vozidla)
předložím:
 technický průkaz vozidla
 technický průkaz - osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 registrační značky od vozidla
- doklad o ekologické likvidaci vozidla


-

Přehled autorizovaných organizací najdete na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo
pod odkazem:
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Registrace+vozi
del/
Co když ztratím nebo mi odcizí doklady k vozidlu nebo registrační značku:

-

vyplním: Žádost o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou nebo
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
předložím doklady totožnosti
správní poplatek za vydané nové RZ – (1kus- 250,- Kč, 2 kusy 450,- Kč)
správní poplatek za doklad k vozidlu za 1 kus 100 Kč

-

Tuto skutečnost doporučujeme hlásit na PČR!

-

Co když chci individuálně dovést vozidlo ze zahraničí:
Podmínky vozidel dovezených ze zahraničí jsou uvedeny v §§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb. o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

(1) Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad
obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo
podnikání, liší-li se od místa bydliště.
(2) Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této
hlavy, pokud se jedná o
a) silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,
b) silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského
státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
c) silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3, nebo
d) silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a (56/2001 Sb).
Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného
silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro
danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o
a) nové silniční vozidlo
1. jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
2. jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany .
Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě
dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud
a) splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České
republice v době výroby vozidla,
b) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba
delší než
1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
2. 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo
kategorie M1, M2 nebo N1.
Jaké doklady potřebuji k zaregistrování dovezeného vozidla v ČR:
-originál technického průkazu + osvědčení o technickém průkazu
-doklad o nabytí (kupní smlouvu, fakturu )
-provést technickou kontrolu ve stanici technické kontroly(STK)
-protokol o evidenční prohlídce ze STK
-vyplnit přihlášku k registraci vozidla a žádost o schválení technické způsobilosti k vyzvednutí
na MÚ odboru dopravy(OD)
-správní poplatek se platí v hotovosti na MÚ OD
-doklad o celním odbavení pouze u vozidel dovezených ze státu, který není členským státem EU
-u vozidel dovezených z USA se předkládají další protokoly z pověřené zkušebny (např. Ústav
pro výzkum motorových vozidel Lihovarská 12, Praha 9).
Informace k vozidlům dovezeným ze zahraničí obdržím na tel. 481366868 nebo přímo na MÚ
Turnov, odbor dopravní.


Tyto situace nelze řešit elektronickou službou



Žádosti se řeší na počkání

