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ŽÁDOST O ZÁPIS VOZIDLA DO REGISTRU
SILNIČNÍCH VOZIDEL
1. Základní informace:
Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí
být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území ČR
a) Trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu,
přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl nebo
b) Sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
Do registru silničních vozidel lze zapsat na základě písemné žádosti vlastníka silničního
vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako
provozovatel silničního vozidla, pokud:
technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla
schválena
je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty,
stanoví-li tak zvláštní právní předpis
- silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním
systému 20) nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není
zjištěna postupem podle § 5 odst. 7 a
- provozovatel silničního vozidla má na území České republiky
1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný
pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žádost se podává na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné
žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.
Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních
vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo
uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Žádost o zápis vozidla do registru vozidel musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní
příslušný tiskopis a přiloží potřebné dokumenty.
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/0B0E4C6A-E5BE-4AC5-A2778F780F434698/0/Zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla.pdf
4. Způsob podání žádosti:
Podání písemné žádosti na úřadě.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Magistrát města Plzně
odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
PO, ST 8.00 - 18.00 hod. ÚT, ČT 8.00 - 12.00 hod.
ST: 18:00 - 19:00 - Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné
předchozí objednání na tel. 378 031 111 (Po - Pá 7.00 -18.00) nebo na www.uradbezcekani.cz.
Tel.: 378 03 4460, 378 03 4466
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E-mail: sekretariatORVR@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
K žádosti o zápis vozidla do registru vozidel žadatel přiloží:
a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je:
technický průkaz silničního vozidla
prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán
osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem, byl-li vydán, i
technický průkaz tohoto silničního vozidla
rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti
jednotlivě dovezeného vozidla, nebo
osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel
podle § 40 odst. 2 až 4 zákona č. 56/2001 Sb.
c) protokol o evidenční prohlídce silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo
d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu,
nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního
prostředku z jiného členského státu a
g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla,
pokud nejsou obsaženy v dokladu písmene a)
h) platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu
právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem,
Žádost se podává na formuláři, který se vyzvedne v informační kanceláři.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Za zápis prvního a dalšího vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou, do
registru vozidel, zaplatí žadatel správní poplatek:
u motocyklů do 50 cm3 Kč 300.u motocyklů nad 50 cm3 Kč 500.u jiného motorového vozidla Kč 800.u přípojného vozidla do 750 kg Kč 500.u přípojného vozidla nad 750 kg Kč 700,Žadatel o první registraci nebo první přeregistraci použitého vybraného vozidla je povinen
zaplatit poplatek v souvislosti s likvidací autovraků podle plnění mezních hodnot emisní ve
výfukových plynech.
- v případě splnění hodnot emisí EURO 2 Kč 3000,- v případě splnění hodnot emisí EURO 1 Kč 5000,- v případě nesplnění emisní hodnoty min. EURO 1 Kč 10000,8. Lhůty pro vyřízení:
Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.
9. Účastníci řízení:
Jen žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
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11. Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
ve znění později vydaných předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů,
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění později vydaných předpisů,
Vyhláška MD č. 343/2015 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání proto rozhodnutí.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti o zaregistrování vozidla.
14. Správce postupu:
Odbor registru vozidel a řidičů.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2015
16. Datum provedení poslední aktualizace:
8. 7. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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