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Jak postupovat při registraci vozidla od 1. 1. 2015
Obecné informace

Zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla — v případě

Od 1. 1. 2015 je účinná novela zákona 239/2013 Sb., kterým

ukončení povinného ručení má vlastník vozidla 14 dnů na uzavření

se mění zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel

nové pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou

na pozemních komunikacích. Tato novela společně s vyhláškou

provozem vozidla a v případě, že tak neučiní, bude vozidlo vyřazeno

významnou měrou mění pravidla pro přihlašování vozidel.

z registru vozidel a následně pokud do 10 dnů neodevzdá RZ,
nepředloží TP nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené vozidlo

Jaké jsou hlavní změny?
Od 1. 1. 2015 se ruší tzv. „odhláška“ a zápis změny vlastníka (nebo

umístěno a účel jeho využití, dopouští se přestupku se sazbou
pokuty až do 50 000,- Kč

provozovatele) se provádí na základě společné žádosti původního
a nového vlastníka (a provozovatele, pokud bude odlišným od

Vyřazení a zánik vozidla z provozu — mění se pojmy jako dočasné a

nového vlastníka), kteří se buď dostaví osobně (z důvodu ověření

trvalé vyřazení a nově je definován zánik vozidla. Zánik vozidla (dříve

totožnosti) nebo s plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho,

trvalé vyřazení) znamená, že vozidlo ztratí technickou způsobilost

kdo není osobně přítomen. Místně příslušným je úřad dle

k provozu a nebude možné je dále ani zaregistrovat ani provozovat.

sídla/bydliště posledního zapsaného provozovatele (nebo vlastníka,

Vozidla tzv. „v depozitu“ k 1. 1. 2015 budou prohlášena za vyřazená

pokud provozovatel nebyl zapsán).

z provozu (dříve dočasné vyřazení) a pokud jsou „v depozitu“ déle
jak 18 měsíců, je vlastník takového vozidla povinen dostavit se

Změna vlastníka vozidla — dosavadní vlastník vozidla a nový

do 31. 12. 2015 na příslušný úřad a oznámit účel využití a adresu

vlastník vozidla jsou povinni do 10 pracovních dnů od uskutečnění

místa, kde je vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, vozidlo ze zákona

prodeje zaevidovat změnu vlastnictví vozidla do registru vozidel.

zanikne.

Odhlášení i přihlášení se provádí na jedné společné žádosti na
registru vozidel podle místa trvalého bydliště nebo sídla firmy

Vozidla v převodu — silniční vozidlo, které je v současné době v tzv.

původního vlastníka vozidla (ze zákona zaniká možnost dříve tzv.

převodu (polopřevodu), tedy není přihlášeno na nového vlastníka,

polopřevodu). K provedení změny je nutné předložit doklady od

musí být do 30. 06. 2015 na základě podání žádosti o zápis

vozidla a protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší 14 dnů).

vlastníka a provozovatele silničního vozidla dokončena registrace

V případě, že se registrace vozidla nebo změna provozovatele

(auto je technicky způsobilé k provozu, je pojištěné a má evidenční

či vlastníka bude provádět na základě plné moci, musí být tato

kontrolu, ne starší 14 dnů). Pokud nebude do výše uvedeného data

plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem. Registrační

registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne a nebude

značka přidělená vozidlu původního vlastníka zůstává na vozidle.

možné je dodatečně přihlásit.

Případné další změny na vozidle (např. změna barvy, zápis tažného
zařízení apod.) se budou již vyřizovat na místně příslušném úřadu
dle trvalého pobytu, příp. sídla firmy nového vlastníka, resp.
provozovatele vozidla.

Jak registrovat vozidla s financováním
od společnosti ŠkoFIN?

— a zároveň deleguje plnou moc (kterou obdržel u podpisu smlouvy)

ŠkoFIN Vám vystaví k datu podpisu Vaší leasingové/úvěrové

— na základě těchto plných mocí registruje dealer/pověřená osoba:

smlouvy plnou moc k registraci společnosti ŠkoFIN jako vlastníka

pro zápis ŠkoFINu jako vlastníka v zastoupení ŠkoFINu
ŠkoFIN jako vlastníka a zákazníka jako provozovatele.

vozidla a Vás jako provozovatele (úředně ověřenou s podpisem
pracovníka, jehož zmocnění od statutárních orgánů společnosti
ŠkoFIN bylo předem uloženo na jednotlivých registračních místech,
není nutné je proto dokládat). Tato plná moc je dále převoditelná,
můžete ji tedy (opět s úředně ověřeným zplnomocněním) přenést

Příklad 2 — Kupuji předváděcí/skladové vozidlo,
které je v registru vozidel registrováno
na prodávajícího dealera:
Registračním místem je úřad dle bydliště/sídla původního

na dealera, který Vám službu přihlášení vozidla zajišťuje nebo na

zapsaného provozovatele, tedy dealera (pozor na situace, kdy

jinou osobu, která Vám registraci zajistí).

vlastník zapsaný ve VTP je odlišný od provozovatele).

V případě nákupu již registrovaného vozidla Vám doporučujeme,

Zákazník vozidlo registruje sám:

abyste si zkontrolovali, že prodávající je osobou zapsanou ve velkém

— má originál VTP, kde je jako vlastník zapsán dealer (VTP není

TP jako vlastník (ŠkoFIN financuje pouze vozidla, která mají ve
velkém TP zapsaného vlastníka dealera nebo klienta). Dále je nutné,
aby na Vás původní vlastník vystavil úředně ověřenou a také dále
převoditelnou plnou moc k zastupování při změně zápisu vlastníka
(na ŠkoFIN), která bude podepsána vlastníkem vozidla zapsaným
ve velkém TP, resp. osobami oprávněnými jednat za tohoto vlastníka
dle výpisu z obchodního rejstříku (tedy statutárními orgány), nebo
osoba, která plnou moc podepsala, Vám k této plné moci přiloží
i ověřenou kopii svého pověření k tomuto jednání.

v režimu „polopřevodu“);
— zákazník obdrží Plnou moc od dealera s úředně ověřeným 		
podpisem, aby mohl podat žádost o zápis změny původního
vlastníka (v zastoupení dealera);
— při podpisu smlouvy současně obdrží zákazník plnou moc od
ŠkoFINu pro zápis ŠkoFINu jako vlastníka (pro produkty: leasing,
úvěr se zajištěním formou zápisu ŠkoFINu do VTP);
— zákazník provede do VTP zápis ŠkoFINu jako vlastníka a sebe
zapíše jako provozovatele.

Při ukončení leasingové/úvěrové smlouvy, kde je ŠkoFIN zapsán

Vozidlo pro zákazníka registruje dealer:

ve velkém technickém průkazu jako vlastník vozidla, Vám zašleme

— zákazník musí dealerovi (resp. jeho zaměstnanci, který bude na

plnou moc s úředně ověřeným podpisem a do 10 pracovních dnů

úřadě jednat nebo jiné pověřené osobě) udělit plnou moc s úředně

od přechodu vlastnictví na Vás požádáte na registru vozidel o zápis

ověřeným podpisem pro registraci sebe jako provozovatele;

změny vlastníka.

Příklad 1 — Kupuji nové vozidlo
s „čistopisem TP“:
Registračním místem je úřad dle bydliště/sídla zákazníka
(provozovatele).

— a zároveň deleguje na tuto osobu plnou moc pro zápis ŠkoFINu
jako vlastníka (kterou obdržel současně s podpisem smlouvy)
v zastoupení ŠkoFINu
— na základě těchto plných mocí registruje pověřená osoba vozidlo:
ŠkoFIN jako nového vlastníka a zákazníka jako provozovatele.

— má čistopis velkého technického průkazu (dále VTP);

Příklad 3 — Kupuji vozidlo z operativního
leasingu

— při podpisu smlouvy obdrží zákazník plnou moc od ŠkoFINu

— Po obdržení žádosti od kupujícího vystaví společnost ŠkoFIN

Zákazník vozidlo registruje sám:

(pro produkty finanční leasing a úvěr se zajištěním formou zápisu

fakturu na kupní cenu vozidla a zasílá ji kupujícímu společně

ŠkoFINu do VTP)

s dokumenty k odkupu a kopií velkého technického průkazu

— registračním místem je úřad dle bydliště/sídla zákazníka 		
(provozovatele);
— zákazník provede do VTP zápis společnosti ŠkoFIN jako vlastníka
a sebe jako provozovatele.

— Kupující uhradí kupní cenu vozidla a doručí na společnost ŠkoFIN
podepsané dokumenty k odkupu
— Na základě kopie velkého echnického průkazu kupující uzavře na
vozidlo povinné ručení od data úhrady kupní ceny vozidla
— Po přijetí finanční částky za kupní cenu vozidla společnost ŠkoFIN

Vozidlo pro zákazníka registruje dealer/jiná pověřená osoba:

zašle kupujícímu notářsky ověřenou Plnou moc, originál velkého

— při podpisu smlouvy obdrží zákazník plnou moc od ŠkoFINu (pro

technického průkazu a potvrzenou Dohodu o koupi vozu

produkty finanční leasing a úvěr se zajištěním formou zápis
ŠkoFINu do VTP)

— Kupující zařídí na své náklady evidenční kontrolu vozidla a zajistí
přeregistraci vozidla do 10 pracovních dnů

— zákazník musí dealerovi (resp. jeho zaměstnanci, který bude
na úřadě jednat nebo jiné pověřené osobě) udělit plnou moc

Klient může využít služeb zprostředkovatelské společnosti,

s úředně ověřeným podpisem pro registraci sebe jako 		

nabízející službu přeregistrování vozidla.

provozovatele;

