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ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA NEBO
PROVOZOVATELE
1. Základní informace:
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních
vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 8, § 8a, § 9
1) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel dle § 8 se
provádí v případě:
a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu. V případě převodu vlastnického
práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a
nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým
vlastníkem
b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci od
rozhodnutí soudu v dědickém řízení. V případě přechodu vlastnického práva na základě
žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo oznámení Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu
2) V případě neposkytnutí součinnosti jednoho z účastníků řízení (§8a) se postupuje obdobně
jako u převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.
3) Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla dle § 9 se provádí na základě
společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo
žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem jeho vlastník
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žádost o zápis změn podává vlastník, provozovatel.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis a přiloží další potřebné
dokumenty.
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/0FBEAFA2-680B-40DB-AA78321AA61DCF2D/0/Zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika.pdf
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.
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 4407, 378 03 4408
E-mail: sekretariatORVR@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
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6. Formuláře, doklady, náležitosti:
1. K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla dle § 8 se přiloží:
a) v případě převodu vlastnického práva - společná žádost původního a nového vlastníka a
nového provozovatele (není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem) o zápis změny
• technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
• protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
• zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního
vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem
nebo uznávaným elektronickým podpisem
b) v případě přechodu vlastnického práva – žádost nového vlastníka o zápis změny
• doklady o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
• technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
• protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
• zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu, není-li silniční vozidlo
vyřazeno z provozu
2. K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla dle §8a se přiloží:
• technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla- má-li je dotyčný k dispozici
• protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní,
• zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
• doklad potvrzující neposkytnutou součinnost pro podání společné žádosti
3. K žádosti o zápis změny provozovatele silničního vozidla dle § 9 se přiloží:
• technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
• protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
• zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu, není-li silniční vozidlo
vyřazeno z provozu
Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního
vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem
nebo uznávaným elektronickým podpisem
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 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:
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Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.
9. Účastníci řízení:
Jen žadatel.
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
Vyhláška MD č. 342/2014 Sb., o registraci vozidel
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání proti rozhodnutí.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.
14. Správce postupu:
Odbor registru vozidel a řidičů.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 6. 2017
16. Datum provedení poslední aktualizace:
27. 1. 2021
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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