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IV. 

 

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

 

§ 29 

 

Provedení tabulek s registrační značkou 

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 8 a § 38c odst. 6 zákona) 

 

 (1) Tabulku s registrační značkou tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm 

o rozměrech 

a) 520 x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou 

uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro nákladní automobil, pokud nemá prostor pro umístění tabulky 

s registrační značkou uvedenou pod písmenem b) nebo e); pro autobus, speciální vozidlo a přípojné 

vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b); 

pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, pokud nemá prostor pro umístění 

tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem c) nebo d), pro motocykl a jeho přípojné vozidlo, 

pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d); pro ostatní 

vozidla, pokud nemají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d), 

b) 340 x 200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, 

c) 280 x 200 mm pro osobní automobil, pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní 

stroj, 

d) 200 x 160 mm pro motocykl, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační 

značkou uvedenou pod písmeny a), b) a c), pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní 

stroj a pro ostatní vozidla, 

e) 320 x 160 mm pro osobní a nákladní automobil, který má v technickém průkazu zapsán prostor 

pro umístění této tabulky s registrační značkou, 

f) 80 x 110 mm pro moped se šlapadly a pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li 

se o tabulku umístěnou na sportovním motocyklu, 

g) 210 x 145 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace 

silničního vozidla, 

h) 520 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, pokud nemá prostor 

pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem j) nebo l); pro nákladní automobil, 

pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i) nebo l); 

pro autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační 

značkou uvedenou pod písmenem i); pro motocykl a jeho přípojné vozidlo, pokud nemá prostor 

pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem k), 

i) 340 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro nákladní automobil, autobus, speciální 

vozidlo a přípojné vozidlo, 

j) 280 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní automobil, 

k) 200 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro motocykl, přípojné vozidlo, pokud nemá 

prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmeny h), i) a j), 

l) 320 x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní a nákladní automobil, který má 

v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou, 

m) 80 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro moped se šlapadly, 

n) 520 x 110 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku 

se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, 

autobus, speciální vozidlo, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní 

registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační 

provoz uvedenou pod písmenem o) mimo přípojné vozidlo; pro traktor a samojízdný pracovní stroj, 

pokud nemá prostor pro umístění tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz nebo 

pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou pod písmenem o) nebo p), 
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o) 280 x 200 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku 

se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro osobní automobil, nákladní automobil, 

autobus, speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj, 

p) 200 x 160 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a pro tabulku 

se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz pro motocykl, traktor a samojízdný stroj, 

q) 330 x 85 mm pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo, jedná-li se o přední tabulku 

umístěnou na přední části sportovního automobilu. 

 (2) Tabulky s registrační značkou jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným provedením 

takto: 

a) pro silniční motorová vozidla, a přípojná vozidla - bílý podklad a černé znaky, v levé části je modrý 

pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka 

uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací 

značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, 

b) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj - žlutý podklad a černé znaky, 

c) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je 

1. osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních 

smluv3), 

2. administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené 

diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv3), 

3. služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace, 

4. osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv3) - bílý 

podklad a modré znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací 

značky České republiky; je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh 

se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním 

řádku, 

d) pro vozidla vyvezená do jiného státu - bílý podklad a černé znaky, tabulka je na pravé straně doplněna 

červeným polem, ve kterém se vyznačuje její platnost; je-li registrační značka uspořádána ve dvou 

řádcích, umísťuje se červené pole vlevo před znaky v prvním řádku. Platnost se stanovuje maximálně 

na 3 měsíce od jejího přidělení, 

e) pro tabulku s registrační značkou pro historická vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je 

modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační 

značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením 

rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, 

f) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla - zelený 

podklad a černé znaky, na tabulce je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk 

razítka a pro podpis oprávněné osoby, 

g) pro zvláštní registrační značku pro manipulační provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části 

je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li 

registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie 

s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, 

h) pro zvláštní registrační značku pro zkušební provoz - bílý podklad a zelené znaky, v levé části 

je modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li 

registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie 

s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku, 

i) pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidla - bílý podklad a zelené znaky, v levé části je 

modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační 

značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením 

rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku. 

 (3) Všechny druhy tabulek s registrační značkou jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto 

neplatí pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního 

vozidla, která je vyrobena z tvrdého papíru. Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla, 

o rozměru 330 x 85 mm, která je umístěna na přední části sportovního automobilu, nebo o rozměru 80 x 

110 mm, která je umístěna na sportovním motocyklu, může být vyrobena na samolepicí fólii. 
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 (4) Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylisován barevný okraj, jehož šířka čáry 

je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní 

registrační značce pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla je natištěn černý okraj, 

jehož šířka čáry je 4 mm. 

 (5) Tabulky s registrační značkou vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovým 

prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce vozidla.  Tento prostor 

je prolisován. Na tabulce s registrační značkou o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho 

přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor žádný. Na tabulce s registrační 

značkou o rozměrech 80 x 110 mm není kruhový prostor žádný. 

 (6) Podklad všech tabulek s registrační značkou vyrobených ze slitin lehkých kovů nebo 

samolepicí fólie je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky ochranným prvkem. 

 (7) Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny 

v příloze č. 16 k této vyhlášce. 

 (8) Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky 

České republiky jsou uvedeny v příloze č. 25 k této vyhlášce. 

 (9) Modrý pruh s vyznačením znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České 

republiky se neumísťuje na značkách: 

a) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj, 

b) pro vozidla, která jsou vyvezena do jiného státu, 

c) pro zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, 

d) pro mopedy se šlapadly a pro tabulku registrační značky pro sportovní vozidlo, jedná-li se o tabulku 

umístěnou na sportovním motocyklu. 

 (10) Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 26 k této 

vyhlášce. 

 (11) Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, a umístění ochranného prvku 

registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na 

tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce. 

(11)  Technická specifikace ochranného prvku tabulky s registrační značkou a umístění 

ochranného prvku na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce. 
(…) 

 

Příloha č. 26 

 

(…) 

 

2. Fyzikální vlastnosti tabulek registračních značek 

 

1. Tabulka registrační značky je zhotovena z hliníkového plechu s reflexní folií a barvou nebo 

transparentní sítotiskovou barvou, uvedenou v článku 10 této přílohy. Všechny materiály jsou aplikovány 

na podklad tak, aby vznikla trvanlivá vazba s podkladem, odolná proti nárazům a ohýbání. Povrch 

tabulky registrační značky je hladký, omyvatelný a odolný proti povětrnostním vlivům a agresivním 

vlivům posypových a rozmrazovacích materiálů a pohonných hmot. 

2. Registrační značka, písmena, číslice a znaky jsou do tabulky registrační značky vyraženy nebo 

vylisovány v profilu vysokém maximálně 2 mm. Ve stejně vysokém profilu je vylisována i drážka, tvořící 

orámování tabulky registrační značky. 

3. Materiálem pro nosnou část tabulky registrační značky je hliníkový plech tloušťky 1 mm. který 

odpovídá technické normě ČSN EN 485-2 (Hliník a slitiny hliníku - část 2 - Mechanické vlastnosti) 

a ČSN EN 573-3 (Hliník a slitiny hliníku - Část 3 - chemické složení a druhy výrobků). 

4. Každá registrační značka obsahuje ochranný prvek. 

5. Umístění a počet ochranných prvků na tabulce s registrační značkou je minimálně jeden na každou 

tabulku, umístění a přesný počet jsou patrné z přílohy č. 27 této vyhlášky. 
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5. Umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou je patrné z přílohy č. 27 této 

vyhlášky. 

6. Ochranný prvek musí být viditelný po celou dobu životnosti tabulky registrační značky bez použití 

technických prostředků nebo speciálního osvětlení. 

7. Ochranný prvek musí uchovat viditelnost po celou dobu životnosti tabulky registrační značky. 

8. Povrchová úprava přední strany tabulky registrační značky je provedena reflexním materiálem, který 

nesmí Činit tabulku registrační značky nečitelnou na fotografii, pořízené za snížené viditelnosti. 

9. Ochranný prvek je vyroben tak, aby znemožňoval jeho výrobu nebo reprodukci za pomoci 

fotografování, kopírováni, tisku, laminace nebo jiné grafické metody, jejímž výsledkem by bylo vytvoření 

podobného znaku na tabulce registrační značky. 

10. Fotometrické vlastnosti tabulek registračních značek: 

10.1. Minimální koeficient reflexivity reflexní plochy musí odpovídat ISO 7591:1982. 

(…)  

 

Příloha č. 27 není v textu uvedena z důvodu jejího uvedení v plném znění v návrhu vyhlášky formou 

obrazové přílohy. 

(…) 
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