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ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ
ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO
SILNIČNÍHO VOZIDLA
1. Základní informace:
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, lišíli se od bydliště.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žádost podává fyzická nebo právnická osoba.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
- Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, 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.
- 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 ČR v době výroby vozidla, jedná-li se o :
a) nové silniční vozidlo
• jednotlivě schválení příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
• jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
b) o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
c) o silniční vozidlo jednotek požární ochrany.
- Dále schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
d) pokud splňuje požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii v ČR v době výroby
vozidla
e) od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace
doba delší než
• 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1,M2,N1,L,O,T nebo S, nebo
• 5let, jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií,
• splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční
vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.
Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě
dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání
technického průkazu vozidla, jedná-li se o vozidlo podléhající registraci.
4. Způsob podání žádosti:
Písemné podání 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.
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ST: 18:00 - 19:00 - Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné objednat se
nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na telefonním čísle
378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00; Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00).
Tel.: 378 03 4441, 378 03 4444, 378 03 4445, 378 03 4446
E-mail: sekretariatORVR@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí
obsahovat:
• druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název
stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,
• účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
• údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.
K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel
předloží:
• osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno,
a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo
jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
• protokol o evidenční kontrole,
• doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezené z jiného než
členského státu, a
• technický protokol vydaný zkušební stanicí.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla Kč 2000,Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla,
jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES Kč 1500,8. Lhůty pro vyřízení:
Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti.
9. Účastníci řízení:
Žadatel o schválení technické způsobilosti vozidla.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů,
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných
předpisů.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání proti rozhodnutí.
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13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Bude vydáno rozhodnutí o nevyhovění.
14. Správce postupu:
Odbor registru vozidel a řidičů.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 6. 2017
16. Datum provedení poslední aktualizace:
14. 2. 2018
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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