Příloha č. 1 k č.j.: 2/2017-150-METO/1

ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA VOZIDLA podle § 8a zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném od 1.6.2017

PODÁNÍ
žádosti o zápis změny vlastníka v RSV (vzor stanovený
přílohou č. 3 vyhlášky č. 343/2014 Sb.) žadatelem podle § 8a
odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., včetně zákonem stanovených
příloh - doklad o nabytí, protokol o evidenční kontrole, popř.
zmocnění a zaplacení správního poplatku dle položky 26 písm.
a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.

KONTROLA
úplnosti podání ORP podle § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) zákona
č. 56/2001 Sb. a tímto zákonem stanovených podmínek, tj.
včetně kontroly nedodržení lhůty k podání žádosti - 10
pracovních dnů dle § 8 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.

NE

ANO
VÝZVA k vyjádření vlastníka
ORP zasílá nesoučinnému vlastníkovi výzvu k vyjádření podle § 8a odst. 3 zákona
Zápis změny vlastníka (§ 8a zákona - zápis nového vlastníka v RSV)

č. 56/2001 Sb.
Výzva obsahuje lhůtu pro vyjádření k podané žádosti o provedení změny vlastníka v
registru silničních vozidel, případně i výzvu k předložení nedoložených dokladů (TP a
ORV). Za dostatečnou lhůtu Ministerstvo dopravy považuje 10 pracovních dnů.
Výzva obsahuje zároveň poučení o provedení úkonu, tj. zápisu změny vlastníka v
registru silničních vozidel v případě, že nebude ze strany osloveného vlastníka žádná
reakce.
ORP prostřednictvím transakce "PARAGRAF 8a - nastavení" zapisuje v CRV
informaci o zahájeném řízení podle § 8a s uvedením čísla jednacího, pod kterým je
řízení vedeno. Do ukončení řízení není možné provádět změny údajů vedených v
RSV k danému vozidlu.

VLASTNÍK JSEM

VLASTNÍK NEJSEM

BEZ REAKCE

ZÁPIS ÚDAJŮ
ORP provede zápis údajů o novém vlastníkovi do
RSV podle § 10 zákona č. 56/2001 Sb.,
prostřednictvím transakce "PARAGRAF 8a UKONČENÍ (NOVÝ)" v CRV včetně kontroly
splnění podmínek pro zápis změny podle § 6 odst. 3
písm. d) a e) zákona č. 56/2001 Sb. a vydání
dokladů k vozidlu (TP, ORV).

ANO

VÝZVA - doplnění žádosti
ORP pomůže podle § 45 odst. 2 zákona
č .500/2004 Sb. žadateli odstranit nedostatky
podání nebo vyzve žadatele k doplnění žádosti
tak, aby byla žádost úplná.
ORP stanoví žadateli přiměřenou lhůtu.
Za dostatečnou lhůtu Ministerstvo dopravy
považuje 10 pracovních dnů.

NE

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
ORP zastavuje řízení ve věci zápisu změny vlastníka
v RSV podle § 66 zákona č. 500/2004 Sb.

ROZHODNUTÍ
ORP vydá zamítavé rozhodnutí podle § 67 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., ve věci
zápisu změny vlastníka v registru silničních
vozidel. V CRV prostřednictvím transakce
"PARAGRAF 8a-UKONČENÍ (PŮVODNÍ)"
odstraní indikaci na kartě vozidla.

ZÁPIS ÚDAJŮ
ORP provede zápis údajů o novém vlastníkovi do
RSV podle § 10 zákona č. 56/2001 Sb.,
prostřednictvím transakce "PARAGRAF 8a UKONČENÍ (NOVÝ)" v CRV včetně kontroly
splnění podmínek pro zápis změny podle § 6 odst. 3
písm. d) a e) zákona č. 56/2001 Sb. a vydání
dokladů k vozidlu (TP, ORV).

Legislativní zkratky:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 56/2001 Sb.")
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 634/2004 Sb.")
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.")
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 343/2014 Sb.")
Centrální registr vozidel (dále jen "CRV") - jedná se o název aplikace používané pro vedení registru silničních vozidel (dále jen "RSV") definovaného v § 4 zákona č. 56/2001 Sb.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP")
Osvědčení o registraci vozidla (dále jen "ORV")
Technický průkaz silničního vozidla (dále jen "TP")

