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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. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL 

 

§ 9 

 

Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního 

vozidla vydaného jiným členským státem 

 

(K § 4 odst. 67 zákona) 

 

 Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu 

silničního vozidla vydaného jiným členským státem jsou 

  

a) označení členského státu, 

  

b) datum odnětí dokladu a 

  

c) důvod odnětí dokladu. 

  

§ 10 

 

Údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu, zániku silničního vozidla a vyvezení silničního 

vozidla do jiného státu 
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(K § 4 odst. 67 zákona) 

 

 (1) Údaje o vyřazení silničního vozidla jsou 

  

a) datum vyřazení silničního vozidla, 

  

b) spisová značka zápisu, 

  

c) zákonný důvod vyřazení silničního vozidla, 

  

d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla, 

  

e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a 

  

f) údaje o účelu využití silničního vozidla a údaje o místě umístění vyřazeného silničního 

vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

  

 (2) Údaje o zániku silničního vozidla jsou 

  

a) datum zápisu zániku silničního vozidla, 

  

b) spisová značka zápisu, 

  

c) zákonný důvod zániku vozidla, 

  

d) údaje o předloženém technickém průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla, 

  

e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a 

  

f) údaj poskytnutý z evidence podle zákona o odpadech. 

  

 (3) Údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu jsou 

  

a) datum přidělení tabulky s registrační značkou na vývoz, 

  

b) registrační značka na vývoz, 

  

c) vlastníkem silničního vozidla požadovaná doba platnosti registrační značky na vývoz, 

  

d) vlastníkem silničního vozidla sdělené údaje o osobě, která bude vozidlo užívat po dobu 

platnosti registrační značky na vývoz, kterými jsou 

1. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, stát, nebo 

2. obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, stát a 

  

e) údaje o nově vydaných dokladech k silničnímu vozidlu. 

  

 (4) Jsou-li údaje zapisovány na základě oznámení jiného členského státu o registraci 

silničního vozidla v tomto státu, zahrnují údaje o vyvezení silničního vozidla rovněž údaje 

o nové registraci silničního vozidla, kterými jsou 
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a) stát nové registrace silničního vozidla, 

  

b) datum nové registrace silničního vozidla, 

  

c) číslo nového registračního dokladu a 

  

d) alfanumerická kombinace nové registrační značky. 

  

§ 11 

 

Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sdělené Českou 

kanceláří pojistitelů 

 

(K § 4 odst. 67 zákona) 

 

 Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen 

"pojištění") jsou datum oznámení údajů Českou kanceláří pojistitelů, vznik pojištění a 

  

a) doba přerušení pojištění, 

  

b) změna pojištění, nebo 

  

c) zánik pojištění. 

  

§ 12 

 

Účel určení silničního vozidla 

 

(K § 4 odst. 67 zákona) 

 

 Údajem o účelu, pro který je silniční vozidlo určeno, se rozumí 

  

a) vozidlo taxislužby, 

  

b) vozidlo s právem přednosti v jízdě, 

  

c) vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, nebo 

  

d) vozidlo pro obecné užití. 

 

§ 13  

 

Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla  

 

(K § 4 odst. 67 zákona)  

 

 (1) Údaj o druhu silničního vozidla je  

  

a) motocykl,  
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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.  

  

 (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. 

 

§ 14 

 

Další údaje o silničním vozidle 

 

(K § 4 odst. 67 zákona) 

 

 (1) Údaje o motoru silničního vozidla jsou 

  

a) typ motoru stanovený výrobcem silničního vozidla, 

  

b) výkon motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v kW/jmenovité otáčky v min-1, 

  

c) zdvihový objem motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v cm3 a 

  

d) palivo podle číselníku uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

  

 (2) Údaje o typu karoserie jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce a údaje o barvě 

karosérie jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

  

 (3) Údaje o počtu míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, údaje o rozměrech ložné 

plochy v mm, objemu skříně v cm3 nebo cisterny v cm3 se zapisují v rozsahu konstrukčních 

parametrů silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního 

vozidla. 

  

 (4) Údaje o celkových rozměrech silničního vozidla jsou 
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a) délka v mm, 

  

b) šířka v mm, 

  

c) výška v mm, 

  

d) rozvor v mm a 

  

e) rozchod v mm. 

  

 (5) Údaje o technicky přípustných hmotnostech silničního vozidla v kg se zapisují 

v rozsahu stanoveném konstrukčními parametry silničního vozidla uvedených v dokladu 

o technické způsobilosti silničního vozidla. Údaje o povolené hmotnosti silničního vozidla v 

kg se zapisují v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy upravujícími povolené 

hmotnosti silničního vozidla. 

  

 (6) Údaje o druhu spojovacího zařízení jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce. 

  

 (7) Údaje o stupni plnění emisní úrovně jsou 

  

a) odkaz na číslo právního předpisu Evropské unie nebo odkaz na číslo rozhodnutí přijatého 

na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schválení technické způsobilosti silničního vozidla, 

kterou je Česká republika vázána, a 

  

b) emisní norma EURO. 

 

§ 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 
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prohlídkách.  

 

§ 15  

 

Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla 

 

(K § 4 odst. 7 zákona) 

 

1) Údaje o technických prohlídkách silničního vozidla jsou 

 

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

1. pravidelná technická prohlídka, 

2. opakovaná technická prohlídka, 

3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla, 

4. technická prohlídka na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o 

přepravě nebezpečných věcí (ADR)4, 

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. 67 zákona)  

 

 (1) Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla jsou  

  

                                                           
4 Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve 

znění pozdějších předpisů 
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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 

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,  
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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  

 

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  
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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. 

(…) 

 

§ 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 převážně v odstínech světle modré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 

mm.  

 

(3) 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. 

 

Přílohy nejsou v textu uvedeny z důvodu jejich rozsahu a s ohledem na skutečnost, že plné 

znění je uvedeno v návrhu vyhlášky. 
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