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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
 
dovolujeme si Vás požádat o spolupráci spočívající v uveřejnění informace v souvislosti s novelou 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění zákona č. 307/1999 Sb., která přináší řadu změn při registraci vozidla. Účinnost novely 
zákona č. 56/2001 Sb. vstoupí v platnost 1. ledna 2015.  
 
 
Podstatná změna přichází v administrativě spojené s převodem vozidla. Žádost o změnu vlastníka 
silničního vozidla v registru silničních vozidel od 01.01.2015 bude podávat společně dosavadní 
vlastník a nový vlastník silničního vozidla na původním registračním místě, tedy v místě bydliště 
nebo sídla prodávajícího. Žádost musí být opatřena úředně ověřenými podpisy nebo uznávanými 
elektronickými podpisy žadatelů. To neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při 
podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci s úředně 
ověřenými podpisy. Povinnost požádat o změnu vlastníka silničního vozidla vymezuje novela 
zákona nejpozději do deseti dnů od jejího uskutečnění. K žádosti je nutné přiložit protokol o 
evidenční kontrole vozidla, který nesmí být starší 14 dní a zelenou kartu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla. 
 
 
Významnou změnou, která se bude dotýkat vlastníků vozidel, a na co by si měli dát pozor, je 
vymezení zaniklých vozidel. V případě, že v Centrálním registru vozidel je vozidlo pouze 
odhlášeno předchozím provozovatelem s odkazem na nového vlastníka (tzv. polopřevod) a nový 
vlastník nepodá do 30. června 2015 u příslušného úřadu žádost o zápis vlastníka silničního vozidla 
do registru silničních vozidel, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.  
 
 
Pokud je vozidlo z Centrálního registru vozidel dočasně vyřazeno před 30. červnem 2013 (tzv. 
depozit) je vlastník povinen nejpozději do 31. prosince 2015 oznámit úřadu přesné místo, kde je 
vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Pokud toto úřadu nesdělí, vozidlo 
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.  
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Bylo-li vozidlo dočasně vyřazeno po 30. červnu 2013 má vlastník vozidla povinnost úřadu nahlásit 
přesné místo, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Pokud tak neučiní, 
nehrozí administrativní zánik vozu, ale finanční sankce.  
 
 
Jistě i Vy se setkáváte s mnohými dotazy a uvedené materiály poslouží i Vám.  
 
 
V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme informační materiál ke zveřejnění. 
 
 
Děkujeme a přejeme příjemný den 
 
 
 
   “OTISK RAZÍTKA“ 
 
 
 
Mgr. Renáta Krystyníková 
Vedoucí odboru   
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
ROZDĚLOVNÍK: 
Obec Bělov, zastoupená starostou, Jiřím Přecechtělem 
Obec Halenkovice, zastoupená starostou, Jaromírem Blažkem 
Obec Komárov, zastoupená starostou, Antonínem Mlýnkem 
Město Napajedla, zastoupené starostkou, Ing. Irenou Brabcovou 
Obec Oldřichovice, zastoupená starostkou, Marií Bartkovou 
Obec Pohořelice, zastoupená starostou, Jaroslavem Němečkem 
Obec Spytihněv, zastoupená starostkou, Marií Vojtíkovou 
Obec Tlumačov, zastoupená starostou, Ing. Antonínem Jonáškem 
Obec Žlutava, zastoupená starostou, Ing. Stanislavem Kolářem 
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