
ZMĚNA TYPU MOTORU 
 
 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla  (ORV, OTP) 
 
• vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ 
motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu 
 
• doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) 
 
• protokol o  měření emisí ze SME (stanice měření emisí) 
 
• protokol o technické prohlídce provedené po výměně motoru 
  (§ 12 odst. 3, zákona č. 56/2001Sb. ) 
 
• správní poplatek 50 Kč  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů  
 



ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU 
V RÁMCI OBCE 

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) 
 
• správní poplatek 50 Kč  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 
 



ZMĚNA ROZMĚRŮ  
PNEUMATIK A RÁFKŮ 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla  (ORV, OTP) 
 
• správní poplatek: 
   za každou změnu se platí samostatně ................... 50 Kč 
  
• doporučujeme přistavení vozidla k řešení případných nejasností  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 
 



ZMĚNA BARVY 
 
 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) 
  
• správní poplatek 50 Kč  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 
 



VÝVOZ VOZIDLA DO ZAHRANIČÍ 
 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k  zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
•  technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) 
 
• doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla 
 
•  předepsaný počet registračních značek na vozidlo  
(k výměně za vývozní) 
 
• doklad o platné technické prohlídce a měření emisí (pokud této 
povinnosti vozidlo podléhá) 
 
• protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a 
přípojného vozidla  (§ 2 odst. 12, zákona č. 56/2001Sb. ) 
 
•  nutná přítomnost osoby vyvážející vozidlo s osobními doklady 
 
•  správní poplatky za registraci vozidla: 
 - motocyl 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  
 - přípojná vozidla do 750 kg hmotnosti včetně …… 500.- Kč 
     - přípojná vozidla nad 750 kg hmotnosti ………… 700.- Kč 

  
  • vyplnit žádost o zápis změn údajů 



VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU 
TECHNICKÉHO PRŮKAZU 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) 
 
• v případě ztráty TP čestné prohlášení, v ostatních případech 
podklady dle pokynů pracovníka MěÚ - pracoviště registru vozidel 
 
• správní poplatek 100 Kč  
 
• doporučujeme přistavení vozidla k řešení případných nejasností  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 
 



VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU 
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI 

VOZIDLA (MALÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ) 
ZA ZTRACENÉ,  ODCIZENÉ, 

POŠKOZENÉ 
              

• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• technický průkaz (TP) 
 
• v případě ztráty osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) čestné 
prohlášení, v ostatních případech podklady dle pokynů pracovníka 
MěÚ - pracoviště registru vozidel  
 
• správní poplatek 100 Kč  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 



VÝMĚNA REGISTRAČNÍ ZNAČKY  
ZA POŠKOZENOU, ODCIZENOU, 

ZTRACENOU 
 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) 
 
• v případě odcizení  registrační značky (SPZ) doklad o oznámení  
této skutečnosti na Obvodním oddělení Policie ČR 
 
• správní poplatek: 
 za každou tabulku registrační značky (SPZ) ……….. 200 Kč 
      + zápis změny do technického průkazu   ………..   50 Kč 
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 



VÝMĚNA PODVOZKU, 
KAROSERIE, RÁMU 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) 
 
• prohlášení výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že 
podvozek, karoserie, rám je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu 
(bližší informace v kanceláři č.122) 
 
• doklad o řádném nabytí podvozku, karoserie, rámu motocyklu (např. 
faktura, kupní smlouva) 
 
• protokol o technické prohlídce provedené po výměně podvozku, 
karoserie, rámu (§ 12 odst. 3, zákona č. 56/2001Sb. ) 
 
• správní poplatek 50 Kč  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů  
 



VÝMĚNA MOTORU  
SHODNÉHO TYPU 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla  (ORV, OTP) 
 
• doklad o řádném nabytí motoru ( např. faktura, kupní smlouva) 
 
• protokol o  měření emisí ze SME (stanice měření emisí) 
 
• protokol o technické prohlídce provedené po výměně motoru 
  (§ 12 odst. 3, zákona č. 56/2001Sb. )  
 
• správní poplatek 50 Kč  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 



VÝMAZ  
VÝROBNÍHO ČÍSLA MOTORU 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou    moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technická prohlídka v rozsahu evidenční kontroly s kladný 
vyjádřením. Protokol o evidenční kontrole musí obsahovat jak typ 
motoru, tak i jeho výrobní číslo. 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla  (ORV, OTP) 
 
• správní poplatek 50 Kč  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 



UKONČENÍ REŽIMU 
DOČASNÉHO VYŘAZENÍ 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP) 
 
• doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních 
komunikacích (§13 odst. 4, zákona č. 56/2001 Sb.)  
 
•  vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 



TRVALÉ VYŘAZENÍ  
VOZIDLA Z REGISTRU 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla  (ORV, OTP), 
tabulky registrační značky (SPZ) 
 
• doklad o ekolgické likvidaci vozidla od pověřené firmy (kategorie 
M1, N1), 
   doklad o likvidaci vozidla (ostatní kategorie) 
 
• vyplnit žádost o vyřazení vozidla 
 



TECHNICKÉ ÚKONY 
 

• SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI 
JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA 

 
• VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU TECHNICKÉHO 

PRŮKAZU ZA POŠKOZENÝ, ODCIZENÝ, 
ZTRACENÝ 

 
• VYSTAVENÍ TECHNICKÉHO PRŮKAZU PRO MALÝ 

MOTOCYKL V SOUVISLOSTI S VÝMĚNOU 
REGISTRAČNÍ ZNAČKY 

 
• VÝMĚNA PODVOZKU, KAROSERIE, RÁMU 

 
• VÝMĚNA MOTORU 

 
• ZMĚNA TYPU MOTORU 

 
• OBNOVENÍ PŮVODNÍHO VIN VOZIDLA 

 
• VÝVOZ VOZIDLA DO ZAHRANIČÍ  

 
• ZMĚNA ROZMĚRŮ PNEUMATIK, RÁFKŮ 

 
• POTVRZENÍ OSVĚDČENÍ ADR 

 
• PŘESTAVBA VOZIDLA 

 
• STAVBA VOZIDLA 

 



REGISTRAČNÍ ÚKONY 
 

• REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA 
 
• REGISTRACE VOZIDLA NA JINÉHO 

PROVOZOVATELE (VLASTNÍKA) 
 
• ODHLÁŠENÍ VOZIDLA NA JINÉHO 

PROVOZOVATELE 
 

• ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU 
 

• ZÁSTAVNÍ PRÁVO 
 

• DĚDICTVÍ 
 

• VÝMĚNA REGISTRAČNÍ ZNAČKY ZA 
POŠKOZENOU, ODCIZENOU, ZTRACENOU 

 
• VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU OSVĚDČENÍ O 

REGISTRACI VOZIDLA (MALÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ)  
 

• ZMĚNA BARVY 
 

• REGISTRACE TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ 
 

• VÝMAZ VÝROBNÍHO ČÍSLA MOTORU 
 

• DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA Z REGISTRU 
 

• UKONČENÍ REŽIMU DOČASNÉHO VYŘAZENÍ 
 

• TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA Z REGISTRU  



REGISTRACE  
TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla  (ORV, OTP) 
 
• typový list (typové osvědčení) o schválení příslušenství automobilu 
MD ČR. Typový list musí být vystavený   držitelem schválení tažného 
zařízení (razítko a podpis včetně datumu vystavení) a musí obsahovat 
potvrzení o odborné montáži tažného zařízení na vozidlo. 
Potvrzení může vystavit: 

a)  pověřené montážní pracoviště – tato pracoviště může pověřit 
pouze   držitel typového schválení TZ dané značky 

b)  zkušební stanice (STK) – v případě individuální montáže 
 
• správní poplatek 50 Kč  
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 



REGISTRACE  
NOVÉHO VOZIDLA 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou  fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP) 
 
• doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla 
 
• originál faktury o zaplacení vozidla. V případě koupě vozidla na 
leasing originál leasingové smlouvy 
 
• v případě přidělení zvláštní registrační značky pro jednorázové 
použití s omezenou platností (papírová) prodejcem tuto odevzdat na 
registračním místě MěÚ   
 
• správní poplatky za registraci vozidla: 
 - motocyl 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  
 - přípojná vozidla do 750 kg hmotnosti včetně …  500.- Kč 
     - přípojná vozidla nad 750 kg hmotnosti ……….  700.- Kč 
 
• vyplnit přihlášku k registraci vozidla 
 



ODHLÁŠENÍ VOZIDLA  
NA JINÉHO PROVOZOVATELE 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) 
 
• vyplnit žádost o zápis změn údajů 
 



DOČASNÉ VYŘAZENÍ  
VOZIDLA Z REGISTRU 

 
• občanský průkaz, firmy a podnikatelé kromě občanského průkazu - 
originál nebo ověřenou fotokopii zřizovací listiny (např. výpis z 
obchodního rejstříku, koncesní listinu, živnostenský list, případně 
doklad o přidělení IČO, atd.) 
 
• plnou moc k zastupování firmy (pokud toto nevyplývá z výše 
uvedených listin) nebo plnou moc k zastupování vlastníka vozidla 
zapsaného v technickém průkazu na rodné číslo 
 
• technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla  (ORV, OTP), 
tabulky registrační značky (SPZ) 
 
• správní poplatek 100 Kč  
 
• vyplnit žádost o vyřazení vozidla 
 


