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Zánik silničního vozidla  

- K provedení úkonu je příslušný kterýkoliv úřad ORP (obecní úřad obce s rozšířenou 
působností). 

- Zápis zániku se provede na základě písemné žádosti vlastníka jiného než přípojného silničního 
vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo silniční vozidlo: 

o předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných 
částí nebo 

o ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo 
o zničeno nebo  
o zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení 

o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení 
- Silniční přípojné vozidlo se provozovateli zařízení ke sběru autovraků nepředává. 
- Zastoupení na základě plné moci – nevyžaduje se úředně ověřený podpis vlastníka při 

zastoupení jinou osobou. 

Použije se tiskopis: „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení  
                                    silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“ 

K žádosti se vždy dokládá: 

- technický průkaz vozidla 
- osvědčení o registraci vozidla 
- všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou 
- platný doklad totožnosti 

Podle konkrétní situace se dále dokládá: 

- doklad o ekologické likvidaci silničního motorového vozidla vydaný oprávněnou osobou v ČR v 
případě, že se jedná o vozidlo kategorie M1 a N1 

- doklad o ekologické likvidaci silničního motorového vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném 
členském státě EU 

- doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským 
záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu 

- doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s 
odpady nebo doklad z trestního řízení o tom, že vozidlo zaniklo 

- plná moc, na které nemusí být úředně ověřen podpis zmocnitele 

Úřad při zápisu zániku silničního vozidla: 

- odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou 
registrační značkou 

- vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti 
vozidla a skončení platnosti technického průkazu 

 

 

Správní poplatek: 

Zápis zániku silničního vozidla _____________________________________________ 0 Kč 


