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IV. 
Vyznačení změn v textu vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel 
 
 
(…) 

 
§ 8  

 
Vzory žádostí  

 
(K § 5 odst. 8, § 6 odst. 7 a, § 9 odst. 4, § 12 odst. 9 a § 13 odst. 7 zákona)  

 
 (1) Vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel je uveden v příloze 
č. 1 k této vyhlášce.  
  
 (2) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel je uveden 
v příloze č. 2 k této vyhlášce.  
  
 (3) Vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 
je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.  
  

(4) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení 
silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je uveden v příloze č. 28 
k této vyhlášce. 
 
(…) 

§ 13  
 

Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla  
 

(K § 4 odst. 6 zákona)  
 
 (1) Údaj o druhu silničního vozidla je  
  
a) motocykl,  
  
b) osobní automobil,  
  
c) autobus,  
  
d) nákladní automobil,  
  
e) vozidlo zvláštního určení a speciální vozidlo,  
  
f) přípojné vozidlo, nebo  
  
g) ostatní silniční vozidlo.  
  
 (2) Údaj o kategorii silničního vozidla je L, M, N, O.  
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 (3) Údaje o označení silničního vozidla jsou  
  
a) tovární značka stanovená výrobcem silničního vozidla,  
  
b) obchodní označení, je-li výrobcem silničního vozidla stanoveno,  
  
c) typ stanovený výrobcem silničního vozidla a  
  
d) varianta a verze, jsou-li výrobcem silničního vozidla stanoveny. 
 
(…) 
 

§ 15  
 

Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla  
 

(K § 4 odst. 6 zákona)  
 
 Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla jsou  
  
a) druh technické prohlídky, kterým je  
1. pravidelná technická prohlídka,  
2. opakovaná technická prohlídka,  
3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,  
4. technická prohlídka ADR,  
5. evidenční kontrola,  
6. technická prohlídka na žádost zákazníka, nebo  
7. technická prohlídka před registrací vozidla,  
  
b) datum provedení technické prohlídky,  
  
c) datum platnosti technické prohlídky,  
  
d) označení stanice technické kontroly jejím číslem a  
  
e) údaje o stavu silničního vozidla podle prováděcího právního předpisu o technických 
prohlídkách.  
 

§ 15  
 

Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla 

 
(K § 4 odst. 6 zákona) 

 
1) Údaje o technických prohlídkách silničního vozidla jsou 

 
a) druh technické prohlídky prováděné ve stanici technické prohlídky, kterým je 

1. pravidelná technická prohlídka, 
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2. opakovaná technická prohlídka, 
3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla, 
4. technická prohlídka ADR, 
5. evidenční kontrola, 
6. technická prohlídka na žádost zákazníka, 
7. technická prohlídka před registrací, nebo 
8. technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly, 

b) datum provedení technické prohlídky, 
c) datum platnosti technické prohlídky, 
d) označení stanice technické kontroly a 
e) údaje o stavu silničního vozidla podle výsledku technické prohlídky. 

 
2) Údaje o technické způsobilosti silničního vozidla zjištěné na pozemních 

komunikacích jsou 
a) druh technické kontroly stavu vozidla, kterým je 

1. kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy, nebo 
2. kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy při objasnění 

dopravní nehody. 
b) datum provedení technické kontroly stavu vozidla a 
c) údaje o stavu vozidla podle výsledku kontroly. 

 
§ 16  

 
Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a údaje o povolení přestavby 

silničního vozidla  
 

(K § 4 odst. 6 zákona)  
 
 (1) Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla jsou  
  
a) číslo a datum schválení technické způsobilosti silničního vozidla a označení obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o schválení technické způsobilosti jednotlivě 
dovezeného nebo vyrobeného silničního vozidla,  
  
b) číslo jednotlivého schválení silničního vozidla vydaného jiným členským státem,  
  
c) číslo schválení typu silničního vozidla vydaného jiným členským státem,  
  
d) číslo osvědčení o schválení typu silničního vozidla, nebo  
  
e) číslo osvědčení o registraci silničního vozidla, část I nebo část II vydaného jiným členským 
státem, nelze-li v registru silničních vozidel uvést údaje podle písmen a) až d).  
  
 (2) Údaje o povolení přestavby silničního vozidla jsou  
  
a) datum povolení přestavby silničního vozidla,  
  
b) označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který povolil přestavbu silničního 
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vozidla,  
  
c) číslo povolení přestavby silničního vozidla a  
  
d) umístění a způsob vyznačení identifikačního čísla vozidla (dále jen "VIN"), dochází-li 
při přestavbě silničního vozidla ke změně VIN na silničním vozidle.  
  
 (3) Údaje o povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla jsou  
  
a) datum povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla a  
  
b) číslo povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla. 
 
(…) 
 

§ 20  
 

Rozsah zapisovaných údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla  
 

(K § 7f odst. 3 zákona)  
 
 (1) Do nového technického průkazu silničního vozidla se zapisuje  
  
a) datum první registrace silničního vozidla,  
  
b) přidělená registrační značka,  
  
c) identifikační údaje vlastníka a provozovatele silničního vozidla, kterými jsou  
1. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo  
2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa místa podnikání sídla, identifikační číslo 
osoby,  
  
d) datum vydání technického průkazu silničního vozidla,  
  
e) místo vydání technického průkazu silničního vozidla,  
  
f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu příloh č. 8 a 9 k této vyhlášce,  
  
g) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a  
  
h) údaje o technických prohlídkách silničního vozidla, kterými jsou  
1. datum provedení technické prohlídky silničního vozidla,  
2. datum platnosti technické prohlídky silničního vozidla a  
3. číslo protokolu technické prohlídky silničního vozidla.  
  
 (2) Pro zápis údajů do částí "ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY" a "DALŠÍ ZÁZNAMY" 
se využívají číselníky a zkratky stanovené Ministerstvem dopravy (dále jen "ministerstvo").  
  

§ 21  
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Rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla  
 

(K § 7f odst. 3 zákona)  
 
 (1) Do osvědčení o registraci silničního vozidla se zapisuje  
  
a) datum první registrace silničního vozidla,  
  
b) přidělená registrační značka,  
  
c) identifikační údaje provozovatele silničního vozidla, kterými jsou  
1. jméno, příjmení, adresa místa pobytu, nebo  
2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa místa podnikání sídla,  
  
d) údaj o tom, zda je provozovatel i vlastníkem silničního vozidla,  
  
e) datum vydání osvědčení o registraci silničního vozidla,  
  
f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu položek osvědčení o registraci silničního 
vozidla pro jednotlivé kategorie silničních vozidel,  
  
g) datum platnosti osvědčení o registraci silničního vozidla, pokud se platnost omezuje, a 
  
h) jiné záznamy.  
  
 (2) Pro zápis údajů do části "JINÉ ZÁZNAMY" se využívají číselníky a zkratky 
stanovené ministerstvem. 
 
(…) 
 

§ 34  
 

Doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky  
 

(K § 38c odst. 6 zákona)  
 
 (1) Do dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky se zapisuje  
  
a) datum vydání,  
  
b) identifikační údaje osoby, jíž byl zkušební nebo manipulační provoz zvláštní registrační 
značky povolen, kterými jsou  
1. jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, 
přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, 
bylo-li přiděleno, nebo  
2. obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa sídla nebo místa podnikání, identifikační 
číslo osoby.  
  
 (2) Zápis údajů v dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky 
se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné úřední osoby. 
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(…) 
 

§ 37a  
 

Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz 
do jiného státu 

 
(K § 38d odst. 4 zákona) 

 
(1) Pro zápis v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností 

pro vývoz do jiného státu platí § 17 obdobně. 
 
(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz 

do jiného státu obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad 
je vyroben v odstínech světle modré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor 
osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz 
do jiného státu je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce. 
 

(…) 
 

§ 39  
 

Společná ustanovení  
 
 Vydávání tiskopisů uvedených v přílohách č. 1 až 3, 10 až 14, a 17 až 24, 28 a 29 této 
vyhlášky zajišťuje ministerstvo. 
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