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Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla  

- Převod vlastnického práva na základě smlouvy kupní, darovací, aj.  
- K provedení úkonu je příslušný kterýkoliv úřad ORP (OÚ obce s rozšířenou působností) 
- Zápis změny se provede na základě: 

o společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového 
provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem 

o společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, 
nebo 

o žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, má-li být novým 
provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník. 

- Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla nesmí být starší 1 rok (neplatí u převodu 
vlastnického práva z dosavadního vlastníka na dosavadního provozovatele) 

- Žádost se podává do 10 dnů od převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu 
- Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti, musí být plná moc opatřena úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní 
právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti 
účinky vlastnoručního podpisu 

 

Použije se tiskopis: „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“ 

K žádosti se vždy dokládá: 

- technický průkaz silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla  
- platná zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li 

silniční vozidlo vyřazené z provozu  
- platný doklad totožnosti 
 

Podle konkrétní situace se dále dokládá:  
 
- doklad o trvalém pobytu, azylu, dlouhodobém pobytu, nebo, je-li žadatel občanem jiného 

členského státu, přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce,  
- plná moc opatřená úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo zmocnitelů 

Správní poplatek: 

Motocykl do 50 cm3 __________________________________________________ 300 Kč 

Motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním  

vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky________________  500 Kč 

Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly___________________________________ 800 Kč* 

Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně_______________________________ 500 Kč 

Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti____________________________________ 700 Kč 

Změna z dosavadního vlastníka na dosavadního provozovatele________________   50 Kč  

* Od poplatku za registraci motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly ve výši 800 Kč jsou osvobozeni 
občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P 


