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ANOTACE 

Lokoč, M. Technicko organizační opatření k zajištění ochrany motorových vozidel. 

Bakalářská práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2010. 

Autor se ve své práci se zabývá problematikou registrace vozidel, způsobem jejich evidence, 

označením, bezpečnostním označením, různými typy zabezpečení. Část práce je věnována 

VIN vozidla, jeho významu, vysvětlení co znamenají určité prvky v jeho skladbě a jak 

případně různi výrobci toto číslo používají. Dále jsou popsány různé druhy ochrany 

vozidlech, které vedou ke zlepšení ochrany před krádeží a zlepšují jejich identifikaci 

v případě jejich nálezu. V poslední kapitole je i názorná ukázka změny identity vozidla. 

Cílem této práce je zaměření na bezpečnostní prvky vozidel, které by měly zabezpečovat větší 

ochranu vůči zlodějům ze strany výrobců a taky ochranu navíc ze strany uživatele vozidla, 

poukázat na nedostatky, jak ze strany výrobců vozidel, tak ze strany samotné registrace.  

 

Klí čová slova: registrační značka, technický průkaz, identifikační číslo vozidla (VIN), 

zabezpečovací systémy vozidel, identifikace vozidla 

ANNOTATION 

Lokoč, M. Technical and Organizational Measures to Ensure the Protection of Motor 

Vehicles. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - Technical university Ostrava, Fakulty of safety 

engineering, 2010. 

Author of this work deals with problems regarding registration of vehicles, in a way it´s 

register, designation, security marking and diferent types of security. Part of this work is 

devoted to VIN of vehicle, it´s meaning, explanation  what certainly elements means in its 

composition and how can diferent manufacturers use this number. Below are described 

various types of vehicles protection which leads to improvement of protection before theft and 

improvements its identification in the case of its finding. In last chapter is illustration of 

changed identity  of vehicle. 

The aim of this work is oriented to security features of vehicles which should provide greater 

protection against thieves from manufacturer's side and also extra protection from side vehicle 

users, point out the deficiencies, both the car manufacturers, so by the registration itself. 

 

Keywords:  license plate, technical certificate, Vehicle Identification Number (VIN), Vehicle 

security systems, vehicle identification 
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Úvod  

Automobil se stal nejenom symbolem volnosti, všední nezbytnosti, ale i znamením majetku a 

postavení, touhou i přáním nemalého množství různě majetných lidí. Ne všichni mají však 

myšlenky nejčistější a poctivé a proto se ročně po celém světě odcizí mnoho milionů vozidel. 

V této práci bych Vás chtěl seznámit s problematikou registrace vozidel od jejich historie, 

způsobem jejich evidence, označením, souvisejících zákonu a vyhlášek k dané problematice, 

bezpečnostním označením, různými typy zabezpečení. Je zde popsán způsob evidence 

vozidel, jaké druhy registračních značek se přidělují jednotlivým vozidlům, jejich ochranné 

prvky, druhy a typy technických průkazů, jejich postupný vývoj a změny, až po současnost, 

dovozy vozidel. Část práce je věnována VIN vozidla, jeho významu, vysvětlení co znamenají 

určité prvky v jeho skladbě a jak případně různí výrobci toto číslo používají. V další části jsou 

popsány různé druhy ochrany vozidel, které vedou ke zlepšení ochrany před krádeží a zlepšují 

jejich identifikaci v případě jejich nálezu. V závěru poukazuje na slabá místa v zabezpečení 

vozidel a případné metody jak bezpečnostní systém vozidla obelstít. V závěru je názorná 

ukázka změny identity vozidla Škody Octavie rok výroby 2002. 

Cílem této práce je přiblížit problematiku registrace a označení vozidel. Dále se zaměřit na 

bezpečnostní prvky vozidel, které by měly zabezpečovat větší ochranu vůči zlodějům ze 

strany výrobců a taky ochranu navíc ze strany uživatele vozidla. Chtěl jsem poukázat na 

nedostatky z mého pohledu, jak ze strany výrobců vozidel, tak ze strany samotné registrace a 

pár postřehů slabých míst zabezpečení. Jako metody jsem si zvolil studium dostupné 

literatury, její srovnání, utřídění dostupných dokumentů a s využitím svých zkušeností 

z oboru. V závěru práce jsem uvedl několik svých poznatků a svůj návrh na zlepšení dané 

problematiky. 
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1 Historie prvopočátku vzniku zákonů a úpravy provozu 

Zákaz kouření v autech, ale i povinnost uhnout s povozem před členy císařské rodiny.             

I takové jsou zákony, které kdysi platily na našem území. První pravidla regulující provoz na 

silnicích byla určena výhradně pro nemotorová vozidla. Jejich platnost se vztahovala pouze na 

jednotlivé části monarchie. V roce 1866 byl přijat zákon č. 47, jímž se  vydává "řád policie 

silniční", platný pro Království české kromě hlavního města Prahy. O devět let později je jiný 

zákon č. 5 určen pro "veřejné neerární silnice markrabství Moravského" s vyloučením obou 

hlavních měst, Brna a Olomouce. Rok 1878 pak přenáší tentýž zákon také na silnice 

vévodství Slezského. Zákonodárci pamatují i na chodce. "Nařízení, jak se má chovat 

obecenstvo u přehrad železničních zvonítkem opatřených, pak u přechodů místních drah, 

opatřených výstražnou tabulkou „ Pozor na vlak" určuje vyhláška č. 169 z roku 1890. Některé 

příkazy zákonů 19. století dnes mohou znít až neskutečně. "Co nejpřísněji zakázáno jest 

kočím při jízdě spáti na vozích." "Práskání (bičem) v uzavřených osadách jest nadobro a 

venku na silnici tehda zakázáno, když okolo jede povoz, jakož i také když okolo se žene 

dobytek." "Krmiti na silnici před hospodami, přičemž se silnice súžuje a znečišťuje, jest 

zapovězeno." Už zákon z roku 1890 pamatoval na případ, když by se na cestě objevili členové 

císařské rodiny: "Vozům, v kterýchž jedou členové nejvyššího dvora, musí se vyhnouti každý 

povoz, i byť by opustiti musel levou stranu dráhy. "Neobtěžovat mimojdoucí“ První 

mezinárodní pravidla pro provoz motorových vozidel byla přijata v Paříži roku 1909. 

Pamatovala i na to, že stroje nesmí "obtěžovati dýmem nebo parou příliš mimojdoucí" a 

zavedla také dopravní značky. Brzy po vzniku Československa však vláda jízdu soukromými 

vozidly zakázala, výjimky požívali pouze lékaři. Vedl ji k tomu akutní nedostatek pohonných 

hmot po válce. Zákaz platil až do 10. března 1921. Teprve v roce 1935 byly přijaty zásady 

upravující silniční provoz jednotným způsobem na celém území státu. Dalším významným 

mezníkem se stal přechod na jízdu vpravo. Levostranný provoz skončil 1. května 1939. Za 

touto změnou však nestáli Němci, jak se často uvádí, ale zákon č. 275 z roku 1938. 

Říšskoněmecké předpisy, které platily od listopadu 1939, zavedly dosud neznámé novinky. 

Některé jako by se staly inspirací i pro předkladatele současné novely zákona: "Kdo nedbá 

dopravních předpisů, je na předvolání dopravně policejního úřadu ... povinen zúčastnit se 

vyučování o chování v silniční dopravě."  Pravidla také zavedla přednost zprava a dopravní 

značky Zákaz zastavení a Zákaz stání. Novým zákonem se ale nemuseli řídit všichni. Na 

seznamu výjimek byly například pohotovostní oddíly a strážní sbory SS. Rázně proti 

diverzantům Říšskoněmecké předpisy platily až do roku 1951. Tehdy vláda vydala nový 
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zákon upravující silniční provoz, který si vzal za vzor obdobné předpisy v Sovětském svazu. 

"Uvážíme-li, že doprava je obvzlášť citlivé místo pro nepřátelskou sabotáž a diversi - pak není 

zajisté od věci, jestli i z tohoto místa vyzveme všechny skutečné komunisty v dopravě, aby 

přísným a disciplinovaným plněním svých povinností jakož i zvýšenou ostražitostí ve službě 

dbali o řádný chod dopravy a pomáhali odhalovat vědomé škůdce a sabotéry," hřímal 

Klement Gottwald na zasedání ÚV KSČ.  Jaké novinky v pravidlech se tehdy objevily? Řidiči 

se například ukládalo, že musí dát své vozidlo k dispozici dopravním orgánům, požadují-li je 

k pronásledování podezřelých osob.  V roce 1953 politické byro KSČ rozhoduje zřídit 

dopravní inspektoráty. Těm jsou napříště svěřeny všechny agendy týkající se silničního 

provozu. Jako červená nit se motoristickými zákony táhnou omezení pamatující na rychlost. 

"Rychlost jízdy nesmí být v uzavřených osadách větší, než kolik obnáší rychlost koně v 

čerstvém klusu," stálo v nařízení c. k. místodržitelství v Království českém koncem 19. století. 

Na jiném místě se praví: "O trzích, v úzkých ulicích, kde dva vozy nemohou vedle sebe jeti, 

dále kde silnice jest zahražena, v prudkých zatáčkách silničních a křižovatkách ... na prudkých 

srázích silnic nesmí se jezditi rychleji, než jak jde chodec." Zákon z roku 1935 dovoloval jet 

v uzavřených osadách rychlostí nejvýše 35 km/h a způsobem "co nejtišším". Kromě toho 

zakazoval kouření za jízdy. Říšskoněmecké předpisy přinesly do obcí čtyřicítku, zároveň však 

omezily rychlost na volných silnicích na 80 km/h. V poválečném období platila v obcích 

nejprve padesátka, šedesátikilometrovou rychlost určila až vyhláška 100 z roku 1975. 

Zajímavostí bylo, že rychlost v obci nebyla omezena v noci - mezi 23 a 5 hodinou ranní.  

Dlouhá desetiletí po válce také na silnicích mimo obec neplatily žádné rychlostní limity, to se 

změnilo až 31. července 1979. Od té doby se na silnicích smělo jezdit nejvýše devadesátkou a 

na dálnicích 110 km/h. Povolená rychlost byla naposledy změněna v roce 1997. V obcích od 

té doby platí padesátka, na dálnicích se smí jezdit stotřicetikilometrovou rychlostí. 

1.1 Vedení registru vozidel 

V  r. 1953,  kdy byly zřízeny dopravní inspektoráty pod vedením VB, až do roku 1989 a 

potom dále pod vedením dopravní Policie ČR, až do 1.7.2001, kdy tato agenda přešla do 

civilního sektoru pod Okresní úřady až do  reformy veřejné správy a zánikem okresních úřadů 

k 1. lednu 2003 a převedením činností vykonávaných dosud na obce s rozšířenou působností 

(tzv. obce 3) a krajské úřady došlo k zásadní změně ve způsobu výkonu a organizace veřejné 

správy v České republice. Od 1. ledna 2005 počet obcí např. v Moravskoslezském kraji činí 

299. Cílem uvedených změn bylo především přiblížení výkonu jednotlivých agend blíže k 
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občanům - tedy na obce s rozšířenou působností a posun rozhodovacích procesů od ústředních 

orgánů směrem dolů, což znamená, že vše bude řešeno co nejblíže bydliště občanů. 

Obce s rozšířenou působností budou vykonávat státní správu v přenesené působnosti ve svém 

správním obvodu. Jedná se v prvé řadě o následující potřebné agendy, které občané nejčastěji 

využívají:  evidence obyvatel, vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, 

technických průkazů, evidence motorových vozidel, živnostenské oprávnění, výplata 

sociálních dávek, sociálně právní ochrana dětí, péče o staré a zdravotně postižené občany, 

vodoprávní řízení, oblast odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí, státní 

správa lesů, myslivosti a rybářství, oblast dopravy a silničního hospodářství. 

Seznam obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji: 

Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, 

Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, 

Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov. 

1.2 Historie zákonných úprav  

Tuto problematiku řešil komplexní zákonnou a podzákonnou úpravu podmínek provozu 

vozidel na pozemních komunikací od roku 1954. Pokud jde o vedení registru vozidel, tak 

základním předpisem pro tuto činnost je Vládní nařízení č. 54/1953 Sb., a k němu prováděcí 

vyhláška MD o podmínkách provozu vozidel na silnicích č. 145/1953 Ú.l. – toto jsou jediné 

základní dokumenty, které byly postupem doby prohlašovány, zejména Vládní nařízení za 

zákon. Postupem času se tyto vyhlášky a předpisy novelizovaly např., Zákon č. 56/1950 Sb. o 

provozu na veřejných silnicích, Vyhláška o provozu na silnicích č. 145/1956 Ú. l., Vyhláška 

ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na silnicích č. 145/1958 Ú.l., Vyhláška 

federálního ministerstva dopravy ze dne 18. května 1972 o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích č. 32/1972 Sb., Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 

90/1975 Sb. ze dne 20. května 1975 o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, Vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 

41/1984 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 

provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č. 102/1995 Sb., Zákon o technických 

podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích č. 38/1995 Sb., Zákon o 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích č. 12/1997 Sb., až do roku 

2001 ( 1.7. 2001 ) nebyly registry vozidel upravovány obecně závaznou právní normou. 

Veškerá činnost v evidenci motorových vozidel byla upravována jen interními normativními 

akty MV nebo Hlavním velitelstvím VB pro Českou republiku, nebo Hlavním inspektorátem 
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pořádkové a dopravní služby VB, který byl součástí Federální správy VB. Základním 

předpisem bylo nařízení HVVB VB-dopr. I/I – Instrukce pro práci dopravních inspektorátů. 

Tato byla doplňována různými nařízeními, pokyny nebo rozkazy. Nástupníkem této právní 

úpravy je až nová vyhláška o registraci vozidel, která byla vydána k zákonu 56/2001 Sb. 

1.3 Momentálně platné právní předpisy  

Dne 1.7.2001 vyšla nova právní úprava  Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou provozem vozidla o změně některých souvisejících  zákonů (zákon o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a o změně 

některých souvisejících zákonů, nových předpisů, vyhlášek a metodických  pokynů vydaných  

MD, kterými se řídí nynější odbory dopravy zřízené v obcích s rozšířenou působností (obec 3) 

provozující registry vozidel, jejich technických podmínek, technických prohlídek a plno 

jiných věcí,  které jsou součástí legislativy zaměřené  na provoz vozidel. 

Související vyhlášky s tímto zákonem: 

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o  registraci vozidel 

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí 

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických                           

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a  

podmínek testování historických a sportovních vozidel 

2 Registrace vozidel 

Centrální registr vozidel pro ČR vede centrální registr silničních vozidel sídlící v Praze, který 

obsahuje údaje předané úřady obcí s rozšířenou působností. Zápisy do registru silničních 

vozidel  vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností (obce 3). Příslušným pro registraci 

silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a 

přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, § 4, § 5 lit. [10]. 

2.1 Do registru silničních vozidel se zapisuje 
a) vlastník (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu 

podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě 

adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu), 
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b) provozovatel, není-li současně vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o 

právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo 

trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o 

fyzickou osobu), 

c) státní poznávací značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen 

"registrační značka"), datum přidělení a odebrání registrační značky, 

d) číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, datum a 

místo jeho vydání, 

e) číslo osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 

f) druh a kategorie silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 

g) výrobce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značka (obchodní název 

stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení, 

h) identifikační číslo silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (VIN), není-li, pak 

výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 

i) výrobce podvozku silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 

j) výrobce motoru, typ, výkon, zdvihový objem motoru a palivo, 

k) výrobce karoserie, typ, výrobní číslo, barva, počet míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, 

rozměry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny, 

l) údaj o celkových rozměrech silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 

m) největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost 

silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a největší 

povolená hmotnost na nápravu, 

n) druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost naloženého přípojného 

vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky přípustná 

hmotnost naložené jízdní soupravy a největší povolená hmotnost soupravy, 

o) datum první registrace vozidla, silničního motorového vozidla a přípojného vozidla 

p) vydání paměťové karty vozidla, pokud je silniční motorové vozidlo vybaveno podle přímo 

použitelného předpisu Evropských společenství (Nařízení Rady EHS č. 3821/85 o 

záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) záznamovým 

zařízením,  

q) stát poslední registrace a registrační značka silničního motorového vozidla a přípojného 

vozidla, naní-li státem poslední registrace ČR 
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Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné 

vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České 

republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce. Povinné registraci 

nepodléhá pracovní stroj přípojný (vozidlo patřící do kategorie S podle přílohy tohoto 

zákona), který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo lze však 

registrovat na žádost vlastníka.  

2.1 Silniční vozidlo v provozu 

Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky 

způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. Pro zkušební provoz 

může být na pozemních komunikacích provozováno silniční vozidlo jen na základě povolení 

vydaného ministerstvem po ověření podmínek stanovených prováděcím právním předpise. 

Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu podle 

pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem. Technický stav silničních vozidel v 

provozu na pozemních komunikacích je oprávněna v rámci dohledu na bezpečnost silničního 

provozu kontrolovat Policie České republiky podle zvláštního Zákona č. 12/1997 Sb., o 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu,  je vozidlo, pokud 

a) pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích, 

b) poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem, 

c) provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních 

komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem, 

d) byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, 

například VIN. § 36, § 37 lit. [10]. 

2.2 Do registru historických a sportovních vozidel se zapisuje 

Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v 

sídle kraje, s výjimkou Středočeského kraje, kde vede registr historických a sportovních 

vozidel Městský úřad v Kolíně a v Praze Magistrát hlavního města Prahy. Místně příslušným 

úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo 

sportovního vozidla trvalé bydliště, nebo místo podnikání. Při registraci historického vozidla 
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místně příslušný úřad na základě předložení protokolu o platném testování vydá průkaz 

historického vozidla a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní 

registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s registrační značkou pro historické 

vozidlo, § 79a lit. [10]. 

2.2.1. Historická a sportovní vozidla v provozu 

 

                    

Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky 

testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. Testování historického vozidla 

provádí právnická osoba, která má udělené oprávnění Mezinárodní federací historických 

vozidel (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) nebo Mezinárodní automobilovou 

federací. Výsledek testování vyznačí právnická osoba v průkazu historického vozidla. 

Výsledek testování platí nejdéle do 31. května kalendářního roku následujícího po 

kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo. Historické vozidlo 

nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního 

užívání pro vlastní potřeby. 

Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, jen pokud byla schválena jeho 

technická způsobilost a splnilo podmínky testování a prohlídku ve stanici technické kontroly. 

Testování sportovního vozidla provádí právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění 

Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací. Výsledek 

testování vyznačí právnická osoba v technickém průkazu vozidla. Výsledek testování platí 

nejdéle do 30. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se 

testování sportovního vozidla provedlo. 

2.3 Druhy vozidel  

Silniční vozidla se rozdělují na jednotlivé druhy  a kategorie. Silniční vozidla se rozdělují na 

tyto základní druhy: a) motocykly, b) osobní automobily, c) autobusy, d) nákladní 

automobily, e) speciální vozidla, f) přípojná vozidla, g) ostatní silniční vozidla. 

Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto základní druhy: 

a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, b) pracovní stroje samojízdné, 

c) pracovní stroje přípojné, d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená 

nebo tlačená pěšky jdoucí  
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osobou, e) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka 

přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální 

přípustná  hmotnost převyšuje 450 kg. 

Základní kategorie vozidel: 

Kategorie L  - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly 

Kategorie M  - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu   

                       osob 

Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu  

                       nákladů 

Kategorie O - přípojná vozidla 

Kategorie T - traktory zemědělské nebo lesnické 

Kategorie S - pracovní stroje 

Kategorie R - ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií 

3  Historie registračních značek až po současnost 

Už uběhlo přes 100 let, kdy byly na silničních vozidlech na území České Republiky zavedeny 

poznávací značky. V lednu 1906 vstoupilo v Rakousku  platnost nařízení vlády, které zavedlo, 

že „všechna motorová vozidla musí být opatřena úřadem vydanou poznávací značkou“. 

Skládala se z jednoho písmene označujícího zemi a nejvýše trojmístného čísla. Po vyčerpání 

číselné řady do 999 se pokračovalo znovu od 1 a za písmeno se přidávaly římské číslice (I, II, 

III, IV, …). Provedeny byly v černém písmu na bílém podkladě a výrobu tabulek si musel 

zajistit každý sám. 

Přidělení písmen zemím v roce 1906   

  

A- Sien, B- Niederösterreich, C- Oberösterreich, D- Salzburg, E- Tirol, F Kärnten, H- 

Steiermark, J- Krain, K- Kustenland,       M- Dalmatia, N- Prag, O- Böhmen, P- Mähren, R- 

Schlesien, S- Galizien, T- Bukovina, W- Vorarlberg 

 

Zemské úřady pak přidělovaly jednotlivým okresům nebo městům číselné skupiny, po jejich 

vyčerpání dostaly přiděleny další. Existovaly dvě paralelní číselné řady, jedna pro automobily 

a jedna pro motocykly. Po vzniku ČSR se v českých zemích pokračovalo v tomto systému i 

nadále. Na Slovensku platil před rokem 1918 systém uherský, který musel být po vzniku 

republiky mírně upraven. Slovensko používalo pak dále původně bratislavské P a pro 
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Podkarpatskou Rus bylo zavedeno PR, oboje v červené barvě, číslice byly černé. Na 

Slovensku a na Moravě tak byly stejné poznávací značky, lišily se jen barvou prvního 

písmene - na Moravě černé a na Slovensku červené. Na konci dvacátých let už byly, zvláště 

v Čechách, poznávací značky s vysokými římskými číslicemi obtížně čitelné - např. 

OLXXXVII-987. V roce 1932 byl proto zaveden nový systém. Písmo bylo tentokrát bílé  na 

černém podkladě. Skládaly se z jednoho písmene označujícího zemi a nejvýše pětimístného 

čísla. Zemské úřady opět přidělily jednotlivým evidenčním úřadům (okresním 

nebo ve větších městech policejním) určité skupiny čísel. Na automobilech bylo písmeno před 

číslem, na motocyklech až za ním. 

 

 
 
Význam písmen v letech 1932-1939 

 

 
 
Č - země Česká kromě Velké Prahy, M - země Moravsko-slezská, S – Slovensko, R - 

Podkarpatská Rus, P - Praha (obvod policejního ředitelství), D - čsl. pošta a státní železnice 

 

Po odstoupení pohraničí byl na obsazeném území zavedeny poznávací značky německého 

systému, oblast Sudet na severu dostala přiděleno písmeno S, oblasti na jihu byly připojeny k 

již existujícím německým správním celkům. Po obsazení zbytku území a vytvoření 

Protektorátu Čechy a Morava byly zavedeny německé poznávací značky i na zbytku 

našeho území (na Slovensku platily československé poznávací značky až do roku 1945). 

Tabulky byly bílé, černě orámované s černým písmem. Za písmeny následovalo až 

šestimístné číslo. 

 

Význam písmen v letech 1940-1945 

 

 
 
PA -  Čechy, PB -  Morava, PC -  Protektorátní dráhy a pošta, PD -  Praha, PS -  bezpečnostní 

orgány, PV -  protektorátní vojsko 

Po roce 1945 byl zaveden nový systém, samotné provedení tabulek ale zůstalo podobné, opět 

bílé, černě orámované tabulky s černým písmem. 
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Význam prvního písmene v letech 1945-1953 

Za písmeny A, B, C a P následovala pomlčka a až pětimístné číslo, za Č, M a S byla za 

pomlčkou dvě písmena označující okres a pak nejvýše čtyřmístné číslo.  

Č -  Čechy, M -  Morava, S -  Slovensko, A -  vozidla ČSD, od roku 1949 ČSAD, B -  vozidla 

bezpečnostních orgánů, C -  vozidla pošty, P -  vozidla z obvodu Hl. m. Prahy 

 

 

V roce 1949 došlo k reorganizaci státní správy. Místo 3 zemí bylo zřízeno 19 krajů a zvětšil 

se i počet okresů. Systém se však nezměnil, pouze přibyly nové dvou písmenné okresní kódy. 

V roce 1952 bylo ještě zavedeno písmeno D pro vozidla MV-ústředního odboru civilní 

ochrany. V březnu 1953 však přešla agenda evidence vozidel z Ministerstva dopravy na 

Ministerstvo vnitra , resp. Hlavní správu VB. Ta ihned přistoupila k novému systému 

evidence a zavádění nových státních poznávacích značek (SPZ). Tabulky se poprvé v historii 

začaly vydávat přímo na úřadě a byly lisované (s plasticky vystouplými písmeny). Písmo bylo 

černé, u osobních automobilů a motocyklů na bílém, u nákladních automobilů, autobusů, 

traktorů a nákladních přívěsů na žlutém podkladě. SPZ se skládala ze dvou písmen (série) a 

dvou dvojic číslic oddělených pomlčkou. Pro každý druh vozidel dostal každý kraj přidělenu 

jednu nebo více sérií, z nich pak přiděloval jednotlivé číselné řady na okresy. Rozdělení sérií 

na kraje bylo tajné a nezveřejňovalo se. 

 
1. červenec 1960 

 

Od 1. července 1960 vstoupilo v platnost nové správní uspořádání Československa, snížil se 

počet krajů i okresů. Systém přidělování SPZ fungoval zpočátku ještě stejným způsobem, 

série SPZ přidělené zaniklým krajům byly převedeny na ten kraj, na jehož území se nyní 

bývalé krajské město nacházelo. Tento systém se však jevil jako nevyhovující. Proto bylo 

přistoupeno k zavádění nového systému. V září 1960 vydala Hlavní správa VB nové Pokyny 

pro přidělování státních poznávacích značek a nový rozdělovník, který přiděloval série SPZ 

přímo jednotlivým okresům a to stejné pro všechny druhy vozidel. Bylo přistoupeno k 

postupné výměně. Tato výměna však byla komplikována tím, že nové SPZ vypadaly stejně 

jako předchozí a v novém systému byly použity některé stejné série jako ve starém systému. 

Aby nedošlo k záměně vinou duplicity, musely být v některých okresech vydávány SPZ podle 
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starého systému až do roku 1964, kdy bylo dokončena výměna všech zaměnitelných sérií. 

Výměna zbylých byla dokončena do konce roku 1965. 

 

Nově se používala pro každý druh vozidel paralelní číselná řada, takže stejnou SPZ mohlo mít 

až šest vozidel - každé v jiném barevném a velikostním provedení (osobní automobil, 

motocykl, nákladní automobil, přívěs, traktor a v červenožlutém provedení cizinec). V roce 

1967 bylo zavedeno třetí písmeno, které se přidávalo za dvě sériová písmena po vyčerpání 

číselné řady. Ve druhé polovině sedmdesátých let byly nově zavedeny i SPZ pro přívěsy za 

osobní automobily. Tento systém s drobnými modifikacemi přežil i rozpad Československa a 

pokračoval dále i v České republice. 

 

 

Tabulka 1: Staré SPZ podle okresů 

A Praha 

BE Beroun 

BI, BO Brno - venkov 

BK Blansko 

BM, BS, BZ Brno - město 

BN Benešov 

BR Bruntál 

BV Břeclav 

CB, CE České Budějovice 

CH Cheb  

CK Český Krumlov 

CL Česká Lípa 

CR Chrudim  

CV Chomutov  

DC Děčín  

DO Domažlice  

FI, FM Frýdek-Místek  

HB Havlíčkův Brod  

KD, KL Kladno  

KH Kutná Hora  

KM Kroměříž  

KO Kolín  

KR, KV Karlovy Vary  

KT Klatovy  

LB, LI Liberec  

LN Louny  

LT Litoměřice  

MB Mladá Boleslav  

ME Mělník  

MO Most  

NA Náchod  

NB Nymburk  

NJ Nový Jičín  

OC, OL, OM Olomouc  

OP Opava  

OS, OT, OV Ostrava  

PR Přerov  

PS Plzeň - sever  

PT Prachatice  

PV Prostějov  

RA Rakovník  

RK Rychnov nad Kněžnou  

RO Rokycany  

SM Semily  

SO Sokolov  

ST Strakonice  

SU Šumperk  

SY Svitavy  

TA Tábor  

TC Tachov  

TP Teplice  

TR Třebíč  

TU Trutnov  

UH Uherské Hradiště  
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HK, HR Hradec Králové  

HO Hodonín  

JC Jičín  

JE Jeseník  

JH Jindřichův Hradec  

JI Jihlava  

JN Jablonec nad Nisou  

KA, KI Karviná  
 

PA, PU Pardubice  

PB Příbram  

PC, PZ Praha - západ  

PE Pelhřimov  

PH, PY Praha - východ  

PI Písek  

PJ Plzeň - jih  

PM, PN Plzeň - město  
 

UL, US Ústí nad Labem  

UO Ústí nad Orlicí  

VS Vsetín  

VY Vyškov  

ZL, GT Zlín (dříve Gottwaldov)  

ZN Znojmo  

ZR žďár nad Sázavou  
 

 

Přidělení písmen krajům od roku 2001 

                 
Praha A, Středočeský S, Ústecký U, Liberecký L, Karlovarský K, Královéhradecký H, 

Pardubický E, Plzeňský P, Jihočeský C, Vysočina J, Jihomoravský B, Olomoucký M, 

Moravskoslezský T, Zlínský Z 

 

Od 1. 7. 2001 byla agenda evidence silničních vozidel převedena z resortu Ministerstva 

vnitra  do resortu Ministerstva dopravy, samotný výdej SPZ byl tím převeden z policie na 

okresní úřady. Ministerstvo dopravy proto připravilo nový systém poznávacích značek, nově 

nazývané registrační značky (RZ), protože bylo připravováno zrušení okresních úřadů a 

převedení agendy evidence vozidel na ORP, bylo potřeba starý systém kódování podle okresů 

nahradit jiným rozlišením podle nových krajů. Staré SPZ podle okresů se zatím vydávaly až 

do vyčerpání zásob, v průběhu podzimu 2001 se v okresech, které už vyčerpaly zásoby 

starých SPZ jednotlivých typů, začínaly postupně vydávat nové RZ. Okresní úřady byly 

zrušeny k 31. 12. 2002 a výdej převeden na ORP. K tomuto datu byl ukončen i výdej 

posledních zbylých SPZ. Nadále platí všechny staré SPZ od roku 1960, s ukončením jejich 

platnosti se nepočítá. Výměna za RZ se provádí pouze při změně majitele, změně bydliště a 

podobně. RZ se vyměňují pouze v případě, že dochází k přeregistraci vozidla do jiného kraje. 

Pokud dochází ke změnám majitele vozidla v rámci kraje, RZ se nevyměňuje. Po vstupu do 

EU začal výdej RZ s takzvaným europroužkem.  , které začaly 

vydávat jednotlivé ORP až po vyčerpání zásob starých RZ bez proužku. Pravidla pro 

kombinace písmen a číslic byla zvolena dost volně. Registrační značka může obsahovat 

maximálně 7 znaků, z toho musí být minimálně jedno písmeno a minimálně jedna číslice. 
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První písmeno z leva označuje kraj. Registrační značka na vozidle by měla sloužit nejen k 

evidenci, ale i k jeho snadné rozpoznatelnosti. Tento druhý faktor byl ale pravděpodobně 

poněkud podceněn a v současnosti vydávaný formát uspořádání číslic a písmen tuto funkci 

plní poněkud hůře. Zapamatovat si např. 3A5 4257 na projíždějícím vozidle může být obtížné. 

Během stoleté historie se u nás vystřídalo sedm systémů registračních (dříve poznávacích) 

značek. Toto číslo je jedním z nejvyšších v Evropě. Jednotlivé změny systémů byly, s 

výjimkou té první v roce 1932, motivovány změnami v organizaci státní správy. 

Nové registrační značky v České republice, jejich základní informace, jejich problematiku 

upravuje zákon lit.[10]. V souladu s novou právní úpravou se postupně zavedly nové 

registrační značky silničních vozidel a zvláštních vozidel. První písmeno ve 

standardní registrační značce vyjadřuje kód kraje, do jehož obvodu náleží registrační místo, 

které registrační značku přiděluje. To neplatí pro registrační značky diplomatické (začínají 

písmeny „DD“) a registrační značky cizinecké (začínají písmeny „XX“). 

Zvláštní registrační značky jsou:  

pro jednorázové použití s omezenou platností – nelze je použít v mezinárodním provozu, 

trvale manipulační (začíná kódem kraje), 

� pro zkušební účely (začíná písmenem „F“), 

� pro vozidla vybavená průkazem historického nebo sportovně historického vozidla bez 

registrační značky (začíná písmenem „V“). 

Uspořádání znaků registrační značky na tabulce registrační značky se řídí rozměry 

jednotlivých tabulek registrační značky. Znaky jsou uspořádány v jednom nebo ve dvou 

řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou řádcích, pak v prvním řádku jsou umístěny 

maximálně  tři znaky a ve druhém řádku maximálně čtyři znaky. Mezi jednotlivé znaky se 

nevkládá žádné interpunkční znaménko.  

Tabulku registrační značky vozidel tvoří obdélník o rozměru, které jsou uvedeny v   

(příloze č.1). Tabulky registrační značky jsou pro jejich identifikaci rozlišeny barevným 

provedením takto: pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a černé 

znaky,pro zvláštní motorová vozidla a zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla 

– žlutý podklad a černé znaky, pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba, která 

je členem diplomatické mise využívající v České republice diplomatických výsad a imunit 

podle mezinárodní smlouvy (registrační značka diplomatická)  – modrý podklad a žluté 

znaky,pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba, která 
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je členem konzulárního sboru úředníků pověřených výkonem funkce v České republice podle 

mezinárodní smlouvy (registrační značka cizinecká) – modrý podklad a žluté znaky, 

pro vozidla odhlášená k trvalému vývozu do zahraničí (registrační značka pro vývoz) – bílý 

podklad a černé znaky, tabulka je doplněna červeným polem, ve kterém se vyznačuje její 

platnost. Platnost se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení, pro vozidla 

vybavená průkazem historického nebo sportovně historického vozidla bez registrační značky 

(registrační značka pro historická vozidla) – bílý podklad a zelené znaky, pro zvláštní 

registrační značku trvale manipulační – bílý podklad a zelené znaky, pro zvláštní registrační 

značku pro zkušební účely – bílý podklad a zelené znaky, pro zvláštní registrační značku  pro 

jednorázové použití s omezenou platností – zelený podklad a černé znaky. Na tabulce je dále 

vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro otisk razítka a pro podpis oprávněné 

osoby . Všechny druhy tabulek registrační značky jsou vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Toto 

neplatí pro tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností, 

která je vyrobena z tvrdého papíru. 

Po obvodu tabulky registrační značky je vylisován barevný okraj, jehož šířka čáry je 4 mm. 

Barva okraje je shodná s barvou znaků jednotlivých druhů registrační značky. 

Tabulky registrační značky vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou opatřeny kruhovými prostory 

[obrázek č. 1] pro umístění nálepky o provedené pravidelné technické prohlídce  

a  pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla [obrázek č. 2]. 

Tyto prostory jsou prolisovány aby bylo znemožněno nelegálnímu odcizení těchto nálepek 

např.škrabkou. Na tabulce registrační značky rozměru 80 x 110 mm (pro mopedy) kruhový 

prostor pro nálepky není. 



 

 
 

Prolisovaný kruhový prostor 

Obr. 1:   Kruhové prostory pro umístění nálepky 

 

         

 

 

Obr. 2:   Přesné pravidlo na umístění nálepek STK a ME 

 

Podklad všech tabulek registrační značky vyrobených ze slitin lehkých kovů je reflexního 

provedení a je opatřen ochrannými prvky [obrázek č. 3], nyní je již označená vlnovkou přes 

všechny písmena a číslice. 

 

 

Obr. 3:   Ochranné prvky 
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Na zadní tabulce registrační značky se vylepuje „nálepka o ověření registrační značky“,  která 

byla v r. 2003 novelou zákona zrušena.  

Na nynějších RZ jsou umístěny modré proužky kde je rozlišovací znak České republiky (CZ-

bílou barvou) a dvanáct žlutých pěticípých hvězd umístěných v kruhu, který nahrazuje 

původní tabulku, která musela být na vozidle umístěna v případě překročení státních hranic 

[obrázek č. 4].  

 
Obr. 4:   Rozlišovací značka státu - velikost minimálně 175 x 115 mm 

 

 Jak se bude vývoj registračních značek ubírat dál je těžké odhadnout. Jisté je, že ke snadné 

identifikaci silničních vozidel zůstanou nepostradatelné i v budoucnu, a to i v případě 

zavedení jiných paralelních identifikačních nástrojů, např. čipů 

3.1  Technické průkazy, jejich historie až po současnost 

Nyní tuto problematiku řeší Zákon č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel. Technický průkaz 

silničního motorového (zvláštního) vozidla a přípojného vozidla je doklad, kterým se 

osvědčují schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích, 

údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla, údaje o provedených technických změnách na 

vozidle a změnách v registru silničních vozidel, údaje o provedených pravidelných 

technických prohlídkách vozidla, pokud této technické prohlídce podléhá. Tento průkaz je 

veřejnou listinou. Druhy těchto dokladů by se daly rozdělit do 4 etap jenž první typ platil do 

r.1996, druhý typ od r.1996 až do r. 2001, třetí typ od r. 2001 do 31.12.2005, čtvrtý poslední 

momentálně používaný (EU osvědčení o registraci vozidla) začal platit novelou vyhlášky 

č.244/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel od r. 2006. 

Vzory těchto průkazů názorně ukazuje a popisuje [příloha č. 2]. 

3.1.1  Osvědčení o registraci (část I. … ORV) 

Osvědčení o registraci (část I.) silničního motorového (zvláštního) vozidla a přípojného 

vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu vozidla na pozemních komunikacích 

prokazuje identitu vozidla, základní technické údaje vozidla, údaje o zaregistrování vozidla a 

registrační značku přidělenou na vozidlo.  
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3.1.2  Osvědčení o registraci (část II. … TP) 

Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je dokladem k vozidlu, 

který je chráněn ochrannými prvky proti padělání a ve kterém jsou zapsány technické údaje 

vozidla. Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vydává k 

novému vozidlu, které nebylo dosud zaregistrováno v registru silničních vozidel a bylo 

zakoupeno na tuzemském trhu, výrobce vozidla nebo jeho akreditovaný zástupce (dále jen 

"výrobce vozidla"). Součástí zápisu je i jeho prohlášení o shodě vozidla se schváleným typem. 

V případě individuálního schválení technické způsobilosti vozidla po jeho stavbě nebo 

individuálně dovezeného vozidla ze zahraničí vydá technický průkaz silničního motorového 

vozidla a přípojného vozidla příslušný orgán, který schválení technické způsobilosti vozidla 

provedl. O schválení technické způsobilosti vozidla provede tento orgán záznam do 

předepsané části tohoto dokladu. V tomto průkazu jsou dále zapisovány údaje o provedených 

technických a jiných změnách na vozidle, které může provést pouze osoba k tomuto zápisu 

zmocněná Ministerstvem dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") nebo příslušný 

schvalovací orgán, který změnu povolil a schválil. Osvědčení o registraci je veřejná listina, 

která musí být bezpečně uložena, její ztrátu nebo zničení je držitel povinen neprodleně ohlásit 

věcně příslušnému orgánu státní správy. Jeho padělání a pozměňování je trestným činem 

(§176 – Trest.  zákon  č. 140/1961 Sb., nyní již novely  §348 – Trest.  zákon č. 40/2009 Sb. ). 

4  Registrační místa 

Zápisy do registru silničních vozidel  vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

(obce 3). Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel 

silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání [příloha 

č.3]. 

4.1 Kódy krajů 

Při převodu vozidla do obvodu registračního místa, pro něž je určen jiný kód kraje, přidělí 

nové registrační místo vždy novou registrační značku a vydá novou tabulku registrační 

značky [příloha č.4]. 

5 Dovozy a jejich schvalovací proces 

Problematika dovozových vozidel ze zahraničí a jejich schvalování technické způsobilosti 

(respektive vydání technického průkazu ČR) je velice složitá a mnohokrát se již měnící 
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legislativní problematika. Od doby kdy přešla legislativa pod MDČR došlo k radikálním 

změnám a po vstupu do Evropské unie muselo reagovat na postoj Evropské komise a 

dosavadní omezení stáří (kdy motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené ze 

zahraničí kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle 

normy EURO 2, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné 

celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S, od jehož 

první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší 

než 8 let, a nebo o vozidlo ostatních kategorií, od jehož první registrace v jiném státě 

neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let) vozidel bylo podle 

EK v rozporu s požadavkem na volný pohyb zboží. Ojetiny jsou podle EK komoditou, jejíž 

obchodování by nemělo být nijak omezováno. Česká republika však dosud byla zásadně proti. 

Požadavkem na věkový limit dovážených vozidel chtělo ministerstvo dopravy chránit životní 

prostředí a chránit zdraví a život obyvatel tím, že u nás budou provozována nezastaralá, tudíž 

bezpečná auta. Rozpor však došel tak daleko, že Evropská komise hrozila zahájením řízení s 

Českou republikou. „Abychom se vyhnuli sankci, která by mohla dosáhnout i několika desítek 

milionů korun, vyhověli jsme žádostem EK a změnili příslušnou legislativu“. Důležité změny 

nastaly v principech schvalováni technické způsobilosti, kterou upravuje část třetí zákona lit. 

[10]. V této části byla do zákona zapracována celá soustava direktiva Směrnic EU. Tím se tato 

právní úprava ještě více přiblížila zvyklostem a postupům ve státech EU. Při její tvorbě se 

MD snažilo minimalizovat odlišnosti od směrnic EU s tím, že se vyskytují pouze tam, kde se 

připouští národní odlišnosti. Schvalování technické způsobilosti vozidel zákon umožňuje 

třemi způsoby:  

- schvalování technické způsobilosti typu vozidla (pro hromadně vyráběná silniční vozidla),  

- schvalování typu vozidla vyráběného v malé sérii,  

- schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla,  

- schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla.  

 

Technické požadavky na vozidla se pro schvalování od 1.7.2001 výrazně přiblížily jednotným 

požadavkům platným v dalších evropských státech. Pro vozidla kategorie Ml (osobní 

automobily), T (traktory) a L (motocykly), kde existuje celková (globální) homologace 

vozidla, jsou požadavky naprosto shodné. Podstatnou změnou se stala odlišná legislativa, 

kdy zákon obsahuje pouze základní požadavky a postupy,  prováděcí vyhláška s účinností od 

28. srpna 2001 vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 301/2001 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
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komunikacích je rozvádí a upřesňuje, ale jen částečně. Konkrétní technické požadavky se 

uvádí v jiných dokumentech, buď v tzv. „předpisové základně“, což  jsou předpisy, normy a 

technické specifikace používané v EU, zejména směrnice EHS/ES a předpisy EHK-OSN, 

nebo v ,,informačním dokumentu", který tyto předpisy rozvádí a upřesňuje pro jednotlivé 

kategorie vozidel a stanovuje další technické požadavky, pokud nejsou mezinárodními 

předpisy stanoveny. Prováděcí vyhláška tedy, na rozdíl od předchozí generace předpisů, již 

konkrétní technické požadavky téměř neobsahovala. Obsah dokumentů ,,Předpisová 

základna" a ,,Informační dokument“ byl  publikován ve Věstníku dopravy, jehož vydávání 

Ministerstvo dopravy zabezpečuje. Toto legislativně neuspokojivé řešení bylo od 1. srpna 

2002 upraveno a vyhláška č. 301/2001 Sb., byla vyhláškou č. 341/2002 Sb. nahrazena, a která 

byla oproti vyhlášce č. 301/2001 Sb. znovu doplněna o rozsáhlé uvedené v Informačním 

dokumentu. Od té doby byla vyhláška č. 341/2002 Sb. již třikrát novelizována. Stále však platí 

základní princip, že vozidlo musí odpovídat technickým požadavkům platným v době jeho 

schválení. Z toho vyplývá, že nyní platné technické požadavky se vztahují pouze na vozidla v  

současnosti vyráběná a schvalovaná; dříve schválené vozidlo musí plnit technické požadavky 

předchozích předpisů platných v době výroby vozidla.  

Základní princip při schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 

spočívá v ověření, že vozidlo bylo v cizím státě schváleno a existuje o tom doklad, který toto 

schválení osvědčuje.  

Novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích -

provedenou zákonem č. 226/2006 Sb., se od 1. července 2006 zásadně mění podmínky 

schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla v §§ 34 a 35 to 

následovně: Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního 

vozidla, které již  provozováno v jiném státě, musí být doložena osvědčením o registraci 

silničního motorového nebo  přípojného vozidla a technickým průkazem silničního 

motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán a protokolem o evidenční 

kontrole. U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost 

dále doložena dokladem o celním odbavení vozidla, technickým protokolem vydaným 

zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie Ml, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve 

výfukových plynech podle normy EURO 2 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu 

Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné 

celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo kategorie L, 01, 02, T nebo S 

jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v 

jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo 
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jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského státu 

Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné 

celní deklarace doba delší než 5 let. Pro doložení žádosti doklady o schválení technické 

způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které nebylo doposud registrováno a je 

nově vyrobeno, platí předchozí ustanovení přiměřeně.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě 

dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, jestliže pro vozidlo 

bylo prokázáno osvědčení o homologaci typu ES, nebo bylo prokázáno schválení technické 

způsobilosti typu vozidla vydané jiným členským státem Evropské unie podle předpisů 

platných v jiném členském státě Evropské unie za podmínky, že vozidlo, jeho systémy, 

konstrukční části nebo samostatné technické celky splňovaly v době schvalování technické 

způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě Evropské unie technické požadavky pro 

schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice a určené 

v prováděcím právním předpise. Jedná-Ii se o jednotlivě dovezené silniční vozidlo, u něhož je 

prokázáno udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným 

členským státem EU podle předpisu platných v tomto státě, pokud toto vozidlo, jeho systémy, 

konstrukční způsobilosti vozidla na základě technického protokolu vydaného zkušební stanicí. 

Zkušební stanice vydá technický protokol, splňuje-li vozidlo technické požadavky stanovené 

právním předpisem nebo mezinárodní smlouvu, kterou je ČR vázána, a které byly platné pro 

danou kategorii vozidla v ČR v době výroby vozidla. Jedná-li se o jednotlivě dovezené 

silniční vozidlo, u něhož není prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES, nebo 

osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem 

EU podle předpisů platných v tomto státě, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne 

o schválení technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o silniční motorové vozidlo nebo 

přípojné vozidlo  jednotlivě dovezené ze státu, který není členským státem EU kategorie Ml, 

M2 emisní limity ve výfukových plynů podle normy EURO 2, od jehož první registrace v 

jiném státě neuplynula ke dni  vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo 

o vozidlo kategorie L, 01, 02, T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke 

dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo ostatních 

kategorií, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní 

deklarace doba delší než 5 let, na základě technického protokolu vydaného zkušební stanicí. 

Zkušební stanice vydá technický protokol, splňuje-li vozidlo technické požadavky stanovené 

právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je ČR vázána a které byly platné pro 

danou kategorii vozidla v ČR v době výroby vozidla.  
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Prováděcí právní předpis stanoví, ve kterých případech vozidlo jednotlivě dovezené z jiného 

členského státu EU, u něhož je prokázáno udělení osvědčení o schválení technické 

způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU podle předpisů platných v 

tomto státě, nebo jeho systémy, konstrukční části, nebo samostatné technické celky splňovaly 

v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě EU technické 

požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v ČR. 

Počet dovezených ojetých vozidel tedy neustále roste a tím dochází také ke zvýšení rizika 

nákupu právně závadného vozidla. U takových vozidel bývají často zfalšované doklady nebo 

bývají provedeny fyzické zásahy do identifikačních znaků a to vše za účelem zakrytí původní 

identity vozidla. Náš registrační systém nebyl schopen ověřit, zda-li jsou vozidla, doklady, RZ 

nahlášeny jako odcizené v některém členském státu EU. Až vstupem do Schengenského  

prostoru, byly registry vozidel od 1.4. 2008 napojeny na tento systém, který prověřuje VIN, 

RZ a technický průkaz vozidla, což napomáhá odhalovat odcizená vozidla. 

5.1 Vzory technických průkazů z jiných států 

Některé vzory dokladů  najdeme na stránkách [www.mdcr.cz], ES homologace, případně 

typové homologace a případně se přesvědčit zda-li nekupujeme zajíce v pytli. Pracovníci 

registru vozidel mají k dispozici speciální přístup serveru DAVOZ, ke kterému mají přístup 

pouze oni se vstupním kódem, kde si umí ověřit, zda-li se případně daný dokument v daném 

státě vydává, a jak má vlastně vypadat. Nejnovější typy průkazů mají už určité kolonky v TP 

značeny mezinárodně stejnými písmeny z důvodu jednodušší registrace vzory [příloha 

 č. 5] 

6 Identifikace vozidel obecně 

V praxi vzniká potřeba vždy zcela jednoznačně označit konkrétní vozidlo z mnoha důvodů 

nejrůznějšími způsoby. Základní, nejdůležitější označování provádí výrobce vozidla, pomocí 

mezinárodních norem pro Vehicle Identification Numer (dále jen VIN) je zaručena 

unikátnost označení automobilu na celém světě stává se v přeneseném slova smyslu rodným 

číslem vozidla. Někteří výrobci označují zvláštními výrobními čísly i nejdůležitější agregáty 

motor, převodovku, karosérii, čerpadla apod. Každý výrobce označuje své agregáty různými 

způsoby (odlišnou logikou výstavby struktury výrobního čísla). Označení samostatných 

agregátů vozidel je dáno především servisními potřebami výrobce. Proto každý výrobce 

rozhoduje sám, které agregáty bude označovat a jakým způsobem, a které nikoliv. Neexistuji 

proto žádné mezinárodni normy ani standardy pro označováni základních dílů a součástek 
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automobilů. Z jednotlivých agregátů jsou téměř vždy identifikačně označovány motor a 

převodovka (označují se typ a výrobní, sériové číslo). Progresivní výrobci označují motor 

stejným identifikátorem, jako je VIN (jediné mezinárodně normované identifikační číslo v 

automobilové praxi). Čísla motoru mohou být umístěna na několika místech [příloha 

 č. 7, obr. 1, 4]. Jedno je vždy dobře viditelné, ostatní se v případě potřeby umisťují na těžko 

přístupná místa, aby bylo maximálně ztíženo jejich nelegální přerážení. Konfliktní situace 

nastává v případě, kdy je jednomu vozidlu instalován motor, dříve používaný jiným vozidlem. 

Oba motory mají pochopitelně svůj VIN, který je spojuje vždy s původním vozidlem. S 

rostoucí technickou složitostí, zejména motorů, oficiální značková servisní střediska v 

zahraniční praxi málokdy přistupují k nahrazování vadného motoru jiným, pocházejícím z 

dalšího vozidla. Původní, vadný motor se buď podaří opravit (opravou nebo výměnou 

jednotlivých komponent nebo dílů), nebo se motor vymění za nový. V západoevropských IS 

není zvykem zvlášť evidovat výrobní číslo motoru v centrálních evidencích vozidel, protože 

výměny motoru tu nejsou tak běžné jako u východních sousedů. Pouze výrobce dané tovární 

značky má přehled, z jakých konkrétních  agregátů byl kompletován nový automobil. Ve 

Spojených státech amerických je v boji s krádežemi vozidel a s černým obchodem 

náhradních dílů kladen primární důraz na jednoznačnou individuální identifikaci 

vozidla a všech (cenově podstatných) základních agregátů (motor, převodovka. 

karoserie apod.). Na základě speciálního zákona („Anti-car Theft Act 1992“) je vozidlo 

povinně označováno až na 35 místech shodným identifikátorem - VlNem. Zvláštní důraz 

je věnován přesnosti a kvalitě evidencí. Pomocí zákona jsou stanovena přísná a závazná 

opatření jak pro výrobce (včetně zahraničních!), tak i pro státní instituce. Podle 

výrobních čísel je teoreticky a prakticky možné ustanovit individualitu každého automobilu 

ve spolupráci se specializovanými pracovišti dané tovární značky. Tato metoda je závislá na 

tom, kolik agregátů je ve vozidle původních a kolik bylo již zaměněno. Je důležité, aby 

výrobce vedl evidenci všech kódovaných součástek, které byly montovány do vozidla. Od  

r. 1985 se ustoupilo od identifikace vozidel pomocí výrobních čísel jednotlivých agregátů  

a přechází se na identifikaci vozidla jako celku pomocí VIN dle mezinárodní normy ISO. 

Pojem VIN budeme využívat pro základní, individuální identifikaci vozidla. Pro 

jednoduchou, vizuální orientaci každý stát opatřuje vozidla státními poznávacími značkami 

(SPZ nyní již RZ). Je důležité si uvědomit, že základním identifikačním znakem vozidla je 

VIN, protože zůstává na vozidle během jeho celé životnosti a není na rozdíl od RZ závislý na 

majiteli. Po lehkém odmontování RZ končí identifikace vozidla, založená právě na státní 

poznávací značce. RZ se u vozidla mění během jeho života. Při převodu vozidla z jednoho 
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administrativně správního celku do druhého, při změně majitele, při ztrátě nebo krádeží. Vždy 

se specifickými národními předpisy, upravujícími pravidla silničního provozu a jeho dozoru. 

RZ je lehce fyzicky vyměnitelná. K její záměně dochází pod státní kontrolou (prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností), ale může být zaměněna i svévolně a úmyslně „na černo“. Cílem 

bývá lehce a povrchně zakryt skutečnou identitu vozidla. RZ proto slouží pouze jako rychlý, 

orientační identifikátor k primárnímu určení vozidla. Chceme-li zjistit skutečnou historii 

automobilu, provádět hloubkovou identifikaci vozidla, musíme vždy využívat VIN jako 

základní znak charakterizující individualitu vozidla, vedoucí k jeho majitelům a dalším 

informačním atributům. Uvádění RZ jako jediného a hlavního identifikátoru vozidla.  

6.1  Individuální identifikace vozidla  

Jsou metody a postupy zaručující rozpoznání jednoho konkrétního existujícího vozidla, 

majícího své „osobní“ (individuální) charakteristiky, které jej společně určují k tomu,      

abychom vozidlo mohli považovat za unikátní (ve státě, světě ... ). Individuální identifikátory 

jsou např. VIN, registrační značka (RZ, dříve státní poznávací značka SPZ), různé speciální 

kódy (pískování skel, elektronické identifikační čipy) apod.                                    

7  Význam individuální identifikace vozidla  

Motorovými vozidly se zabývá i policie, protože automobil může hrát aktivní i pasivní roli pří 

objasňování trestné činnosti. Z tohoto pohledu přesná identifikace motorového vozidla může 

být za určitých okolností obdobně významná jako identifikace osob. Dnes je jednoznačné 

určení vozidla při velkém množství typů motorových vozidel a jejich modifikací i stejně 

složité, protože vozidlo může zrovna tak jako osoba „měnit svou tvář“. Je to nejenom vnější 

barva, která je jedním ze základních markantů, ale celá řada dalších technických parametrů; 

funkčních agregátů, které v případě potřeby podávají důležitá svědectví. Bohužel, všechny  

tyto markanty lze v podstatě s vynaložením většího nebo menšího úsilí změnit (eventuálně 

vyměnit). 

7.1  VIN - Vehicle Identification Number   

Většina vozidel se dnes vyrábí v samonosném provedení karoserie, a tak pojem původního 

„čísla podvozku nebo karosérie“, přežívající v pamětí i praxi těch dříve narozených, již 

dávno ztratil svůj význam a od roku 1985, na základě mezinárodních normativů, byl zaveden 

pojem zcela nový VIN -  Vehicle Identificalion Number. Tento 17-ti místný kód není v 

pravém smyslu číslem, jak již sám název napovídá. Kromě arabských číslic totiž obsahuje i 
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písmena, která jsou seskupena tak, aby co nejvíce vypovídala o obecných i individuálních 

vlastnostech vozidla. Pouhé číslice nejsou schopny vystihnout kombinační bohatství VINu, 

který musí zůstat unikátním pro všechny světové výrobce automobilů. Při práci s motorovými 

vozidly má klíčové postavení právě VIN, který v sobě nese základní informace  o vozidle. Na 

VIN je založena jakákoliv moderní evidence motorových vozidel, včetně zahraničních 

systémů. 

7.2  Co obsahuje VIN  

Obecná struktura VIN je zobrazena na [příloha č. 7, obr. 5]. Identifikační číslo začíná 

třípísmenným kódem W.M.I. země výrobce vozidla [příloha č. 7, tab. 1, 2], ve které se kromě 

samotné země uvádí i tovární značka výrobce. V druhé částí VIN, V.D.S., jsou pak uvedeny 

určité základní technicko-konstrukční charakteristiky vozidla (v závislosti na výrobci - např. 

modelová řada, provedení karoserie, typ a objem motoru, druh paliva, emisní systém apod.), 

V poslední části V.I.S. - rejstříkovém kódu, se zpravidla uvádí tzv. modelový rok [příloha č. 

7, tab. 3], výrobní závod a vždy sériové výrobní číslo (známé jíž z dřívějška jako „číslo 

podvozku“), určující pořadí, ve kterém vozidlo sjelo z montážního pásu. Pozor! VIN 

jednoznačně určuje kompletní vozidlo, nevztahuje se pouze k podvozku, VIN specifikuje 

určité obecné základní technické charakteristiky motorového (nebo přípojného) vozidla.  

7.3  Kontrolní číslice   

VIN je určitou logickou obdobou rodného čísla. Stejně jako rodné číslo může mít i VIN tzv. 

kontrolní číslici (check digit), zaručující jeho kompletnost. Při změně hodnoty znaku VIN na 

libovolné pozici lze matematickým výpočtem zjistit, že došlo k chybnému opisu 

identifikátoru vozidla (změně některého ze znaků VIN) a upozornit obsluhu informačního 

systému na nekorektnost zadávané položky. Záleží jen na výrobci vozidla, zda ve VIN využije 

mechanismu kontrolní číslice. Je-li kontrolní číslice použita, je vždy na 9. pozici VIN. V.D.S. 

má pak logicky pouze 5 znaků. Šestý znak V.D.S. je využit pro kontrolní číslici. Využívání 

mechanismu kontrolní číslice, má v praxi (obzvláště při počítačově vedených evidencí) 

obrovský význam. Při jejím použití je zajištěna 100% čistota položky VIN zaváděná do 

informačního systému. Jsou okamžitě vyloučeny všechny chyby vzniklé nesprávným opisem 

VIN i jakékoliv pokusy o falzifikaci tohoto důležitého identifikátoru motorového vozidla (je 

jedno, zda se jedná o VIN uvedené v dokladech nebo přímo fyzicky vyražené na 

identifikačním štítku motorového vozidla). Důvody, které vedly k zavedeni kontrolní číslice 

jsou zřejmé. Záleží jen na výrobci, zda bude využívat mechanismus kontrolní číslice nebo ne. 
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Všechna vozidla, určená pro trh v USA musí mít kontrolní číslici. V USA je kontrolní číslice 

na základě příslušné legislativy povinná. Zpracování informací o vozidlech probíhá výhradně 

za pomoci výpočetní techniky. Povinné používáni kontrolní číslice bylo nařízeno 

prezidentským dekretem (Jak říkají sami Američané, bylo nutno použít metodu tzv. „velkého 

klacku“, protože žádný z amerických výrobců vozidel se nechtěl sám dobrovolně vzdát 

významové pozice ve V.D.S. na úkor kontrolní číslice). Vozidla, která nemají zabudován 

kontrolní mechanismus ve VIN, nejsou homologována, a nemohou být proto ani 

provozována. Kontrolní číslicí jsou vybavena i všechna vozidla, exportovaná z USA.  

V Evropě je situace už méně příznivá. Kontrolní číslice se téměř nevyužívá, i když skutečné 

potřeby praxe (evidence motorových vozidel, odhalování padělků čísla VIN, pátrací systémy 

po odcizených vozidlech, počítačová evidence vozidel u jakékoliv subjektu atd.) přímo 

vyžaduji zavedení tohoto mechanismu. Praktická realizace bude v celoevropském měřítku 

efektivní ale pouze tehdy, budou-li všichni evropští výrobci motorových vozidel značit své 

výrobky stejným popsaným mechanismem . V praxi by pak bylo možné prověřovat všechny 

identifikátory VIN pomocí počítačů s využitím speciálního algoritmu, což by přispělo k 

čistotě dat ve všech informačních systémech, zjednodušilo práci jejich uživatelů, a hlavně by 

absolutně vyloučilo jakékoliv „machinace“ s VIN, které se dnes po celé Evropě běžně dějí.  

7.4 Modelový rok 

Je poslední část VINu [příloha č. 7, obr. 5], která je kombinací znaků přidělených výrobcem k 

rozlišení jednoho již konkrétního vozidla od druhého. Většina světových výrobců automobilů 

využívá možnost modelového roku, a to vždy na 10. pozici VIN podle [příloha č. 7, tab. 3],  . 

Písmenné nebo číslicové kódy modelového roku se periodicky opakují po 30 letech. 

Písmena I, O, Q, U, Z se z důvodu lehké zaměnitelnosti (a to především v ručně psané formě) 

se znaky 1, V, 2 a O, 0, Q (navzájem) nesmějí uvádět. Pouze někteří francouzští výrobci, jako 

jsou Renault a Citroen nebo japonští výrobci Daihatsu, Honda, Mazda, Nissan, Toyota 

modelový rok ve VIN neoznačují, zatímco jejich kolegové Isuzu. Mitsubishi, Suzuki, Škoda, 

VW, Audi ano.  

7.5 Sériové výrobní číslo  

Posledních šest znaků VIN je nazýváno sériovým výrobním číslem (serial number). Čtyři 

poslední znaky musí být vždy číselné. Sériové výrobní číslo je zpravidla pořadové číslo 

vozidla, tak jak sjíždí z montážní linky. I bez modelového roku ve VIN samotný výrobce vždy 

pozná rok výroby podle části V.D.S. ve spojení s rejstříkovým kódem vozidla. 
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7.6 Kde VIN hledat?  

Umístění identifikátoru vozidla, stejně jako jeho vnitřní struktura, jsou mezinárodně 

normované a jsou součástí technické dokumentace každého vozidla. Obecně platí, že VIN 

nalezneme na lehce viditelném místě, v přední části vozu „pod kapotou“, na straně 

spolujezdce. Identifikátor je vyrážen přímo do karoserie nebo na popisné štítky, často obojím 

způsobem. To, že byla vozidla označována pouze výrobním štítkem, je možné pouze u velmi 

starých vozidle nyní musí být vozidla řádně označeny jak výrobním štítkem, tak VINem 

pevně vyraženým přímo do karoserie, případně rámu vozu, § 10 lit. [12]. Aby byl VIN lehce 

vizuálně přístupný, progresivní výrobci jej umisťují i pod přední sklo vozidla. V USA je to 

zákonná nutnost, v Evropě už to začíná mít také většina vozidel. Celé vozidlo je osobním 

vlastnictvím, takže ani americká policie nemůže narušit soukromí jeho majitele bezdůvodným 

vyžadováním otevření motorového nebo zavazadlového prostoru. Viditelné označeni VINem 

umožňuje státním orgánům lehkou vizuální identifikaci vozidla.  VIN je definován federálním 

právním aktem jako hlavní identifikátor vozidla. Jeho zničení, poškození nebo falzifikace je 

pak federálním trestným činem, za který hrozí v USA í několikaleté vězení! Podle odhadu 

amerických specialistů náš současný právní stav přibližně odpovídá situaci v USA v 

šedesátých letech, a z toho pro nás vyplývá i velmi nelichotivé statistické srovnání 

nalezených odcizených vozidel [příloha č. 6],. Důvody jsou především v oblasti právní. Pro 

ilustraci uveďme např. federální zákon (ITSMV - 18.U.S.C. 511. – titul 18 sbírky zákonů 

Spojených států), kde § 511 říká:  

„ Kdokoliv vědomě odstraní, znečitelní, poškodí nebo změní poznávací číslo motorového 

vozidla nebo části motorového vozidla, bude pokutován částkou  10 000 dolarů  nebo uvězněn 

do pěti let či postižen obojím trestem.“  

Legislativa USA dovoluje propadnutí jistých motorových vozidel a součástek motorových 

vozidel (§ 512 titul 18 sbírky zákonů USA):  

„ Jestliže identifikační číslo motorového vozidla nebo součástky motorového vozidla je 

odstraněno, znečitelněno, poškozeno nebo změněno, toto vozidlo nebo součástka mohou být 

předmětem propadnutí ve Spojených státech. "  

Jak známo, něco takového v našich podmínkách bez soudního rozhodnutí vůbec nepřipadá v 

úvahu, stejně jako není možné podezřelé vozidlo rozmontovat, což zákony USA snadno 

umožňují, a tak mohou experti vyvolávat změněná nebo přebroušená čísla například pomocí 

lokálního ohřevu plamenem. Navíc, americké předpisy nařizují výrobcům označovat vozidla 

VIN číslem viditelným z palubní desky vozidla a dalšími skrytými čísly a speciálními 
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nálepkami opatřenými chemikálií, takže i v případě odstranění nálepky zůstává číslo viditelné 

pod ultrafialovým světlem.  

Státní poznávací značky pro svou lehkou padělatelnost slouží pouze pro primární orientační 

kontrolu. Při zevrubnějším studiu původu a vlastníka vozidla je vždy rozhodující VIN, a to i v 

evropské praxi.  

                                 .  . 

7.7 Policejně - soudní identifikace  

V praxi, zejména v souvislosti s trestnou činností, dochází k odstraňování nebo změně 

primárních identifikačních znaků. Je to pochopitelný zájem pachatelů krádeže nebo 

překupníků či obchodníků s odcizenými vozidly. Jejich cílem je odstranit skutečnou identitu 

vozidla a nahradit ji identitou novou, aby byly zahlazeny všechny stopy na vozidle i v jeho 

„okolí“, vyloučeno nalezení odcizeného vozidla, následně i poškozeného majitele a jejich 

prostřednictvím usvědčení pachate1e(ů). Pachatelé zcela cíleně odstraňují z vozidla primární 

identifikační znaky nebo je nahrazují jinými, popř. je upravují. Proto výrobci vozidel označují 

své produkty dalšími druhotnými (sekundárními) identifikačními znaky, které na rozdíl od 

primárních nejsou obecně veřejně známé a nejsou zanášeny do žádného IS. Do informačních 

systémů jsou zanášeny hodnoty odečtené z primárních identifikačních znaků výrobce vozidla 

a RZ. Sekundární (druhotné) identifikační znaky výrobce slouží k zjištění skutečné identity 

vozidla v těch případech, kdy pro tuto činnost nelze použít identifikační znaky primární, které 

byly poškozeny, zničeny, odstraněny, vyměněny, padělány apod.  

Druhotné identifikační znaky nejsou mezi jednotlivými výrobci vozidel nijak 

standardizovány. Bývají shodné nebo podobné zpravidla v rámci automobilového koncernu 

(např. VW group - VW, Audi, Škoda, Seat). Některé druhotné identifikační znaky mají 

výrobcem dokonce utajovaný charakter, jehož cílem je v maximální míře zajistit identifikaci i 

těch vozidel, na kterých pachatelé již „pracovali“, tj. snažili se určitým způsobem pozměnit 

identitu vozidla.  
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Obr. 5:    Charakteristická místa možného umístění primárních a sekundárních identifikačních 

znaků vozidla [2] 

 

 
Obr. 6:    Primární a sekundární identifikační znaky vozidla BMW [2] 

1 -  typový štítek, 2 – VIN, 3 – kódový štítek, obsahující identifikátory SW řidicí jednotky, základní a          

doplňkovou výbavu vozidla, 4 – výrobní číslo karoserie, 5 – „vlajkový kód“, obsahující údaje o VIN, PKN, 

výbavě, zákazníkovi, 6 – výrobní číslo převodovky, 7 – výrobní číslo motoru 

 

Pro identifikaci vozidla pomoci druhotných identifikačních znaků lze využít označení 

jednotlivých agregátů výrobními čísly (karoserie, motoru, převodovky, airbagů, palivových a 

vodních čerpadel, klimatizačních agregátů, autorádií, okenních skel, palubních počítačů 

apod.). Elektronické prvky řídicích jednotek nesou v sobě často informaci o VIN. Při 

identifikaci vozidla se využívají i další informace z typových štítků, kódů barev, označení 

úrovně (komplexnosti) doplňkové výbavy na přáni zákazníka atd. 

Důležitou roli má tzv. PKN - Production Number (synonymně označovaný různými výrobci 

jako Job Numer, Codice Statistiko, lineární kód apod.). Jedná se o unikátní značení vozidla 
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výrobcem pro jeho technologické potřeby v průběhu výroby. Toto číslo je zaneseno ve 

výrobní databázi a je svázáno s VIN a se všemi ostatními výrobními čísly agregátů vozidla a s 

komplexním vybavením vozidla. PKN je součástí různých informačních štítků a nálepek, 

které mají zpravidla utajovaný charakter jejich umístění. 

7.8 Změna technologie identifikace vozidla v devadesátých letech  

V minulých letech byla identifikace jednotlivých dílů vozidla prováděna ražbou do kovového 

bloku. Takto jsou dodnes označována výrobní čísla motorů, převodovek, karoserií. S 

rozvojem informačních technologií se v devadesátých letech začala část identifikačních znaků 

počítačově tisknout na nejrůznější štítky a nálepky [příloha č. 7, obr. 6]. Ve srovnání s 

kovovou ražbou je tato technologie rychlá, méně materiálově, energeticky a finančně náročná. 

Nejrůznějšími štítky a nálepkami může být označováno velké množství prvků na vozidle, 

nesoucích druhově různorodé a bohaté informace. Kromě údajů číselného charakteru lze na 

identifikační štítky a nálepky umisťovat čárové kódy, které dublují číselné hodnoty (např. 

VIN) jinou formou vyjádření a jsou lehčeji bez ztráty informací přenášeny k dalšímu 

technologickému zpracování v informačních systémech (např. optickou čtečkou). V 

souvislosti s moderními informačními technologiemi se objevují i vnitřní kontrolní 

mechanismy (např. kontrolní číslice - tzv. check digit), které vylučují nežádoucí ztrátu 

informací. Informační a elektronické technologie umožňují uvádět na identifikační nosiče i 

kódované, šifrované informace, které jsou pro nepovolanou osobu (pachatele, laickou 

veřejnost) „nečitelné“. Tak lze účinně vyjadřovat hodnoty primární identifikace (např. VIN) 

zcela jinou, skrytou formou. Mnohé sekundární identifikační znaky jsou záměrně umisťovány 

na utajovaných místech, které jsou např. bez technologické demontáže určitých prvků běžně 

nepřístupné, a tedy neviditelné, nebo viditelné s využitím určitých speciálních přípravků 

(např. zrcátko s podsvícením). Skryté identifikační znaky jsou umisťovány do nárazníků, pod 

polstrování, do hlavních nosných částí karoserie, která je překryta dalšími konstrukčními 

prvky apod.).  

Identifikaci vozidla pro potřeby orgánů činných v trestním řízení je v současných podmínkách 

nutno chápat komplexně, tj. vyhodnocovat vzájemnou provázanost všech dostupných 

identifikačních znaků (primárních i sekundárních) na vozidle.  

Ve složitých případech, kdy je podezření, že došlo ke změně identity vozidla, nelze se 

spoléhat na jediný identifikační znak, byť je to např. VIN nebo číslo motoru. Tyto jsou často 

pachateli pozměňovány. Kromě skutečnosti, že na vozidle došlo k neautorizované změně 

identifikátorů, je nutno prokázat původní identitu vozidla (a tím najít i původního majitele 
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vozidla). A to je možné jedině pomocí dalších sekundárních identifikačních znaků za přímé 

spolupráce s výrobcem vozidla.  

8 Zabezpečovací systémy vozidel 

Většina nových vozidel je již z výroby vybavena ochranou proti odcizení (zámky dveří, 

imobilizéry, případně i autoalarmy). Autoalarm je zařízení, které aktivně reaguje na narušení 

vozidla (napadení vozidla je signalizováno sirénou), hlídá vstupy do vozidla (dveře, kapotu, 

kufr), hlídá prostor vozidla proti vykradení. Imobilizér je zařízení, které přerušuje dva až tři 

elektrické obvody ve vozidle (startér, zapalování a palivové čerpadlo). Vozidlo nelze 

nastartovat. Nelze opomenout ani plovoucí kód, jedná se o ovladač zařízení při každém stisku 

změní kód a už se nikdy neopakuje. Je to ochrana proti okopírování a zneužití takového kódu. 

Přesto se stále dál kradou zejména nová vozidla. Příčinou je to, že ochranné prvky montované 

ve výrobním závodě jsou instalovány sériově a lze je překonat či vyřadit stejným způsobem. 

Proto je dobré zkomplikovat a znepříjemnit pachatelům jejich práci natolik, že si raději 

vyberou jinou kořist. Touto možností je kvalifikovaná dodatečná montáž dalšího 

zabezpečovacího zařízení jako je např.   

8.1 Mechanické zabezpečení CONSTRUCT 

Které blokuje řadící páku. Princip zabezpečení spočívá v uzamčení mechanismu řazení ve 

vozidle. Pohyblivé díly řazení jsou v poloze zpětného chodu, popř. parkování (u 

automatických převodovek), uzamčeny s pevnými částmi karoserie za pomoci masivního 

mechanického zabezpečovacího systému. K odemčení a zamčení zařízení slouží klíč a 

zámková vložka. Zámková vložka Guard G700 Construct se svými vlastnostmi zařazuje do 

nejvyšších evropských tříd bezpečnosti. Hlavním prvkem mechanického zabezpečení je právě 

tato zámková vložka trezorového typu, která je vybavena bezpečnostními prvky proti všem 

známým způsobům překonání (odvrtáním, rozlomením aj.). Jediným dílem zabezpečení, který 

je viditelný v interiéru vozidla, je zámková vložka. Ostatní součásti jsou skryty ve středovém 

tunelu vozu a pod vozidlem, a je k nim velmi omezený přístup.  

8.2 Značení oken  

Je nejjednodušší způsob ochrany vozidla před zlodějíčky. Praxe ukazuje, že takto 

zabezpečená vozidla se odcizují 30x méně než ostatní. Základní myšlenka preventivní 

ochrany vozidla před krádeží pomocí značení oken automobilů je velmi jednoduchá, a v této 

jednoduchosti je její síla. Principem je faktické znehodnocení vozidla pro zloděje. Každý, kdo 
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musel z jakékoli příčiny vyměnit skla v celém automobilu ví, že to přišlo řádově na dvacet a 

více tisíc korun. O tyto peníze zloděj nutně přichází, pokud odcizí vozidlo s označenými 

okny. Další ztrácí při samotném prodeji. Okna každého automobilu jsou totiž označena 

homologační značkou, která obsahuje datum jeho výroby, v drtivé většině případů 

odpovídající roku výroby vozidla. Značení se provádí dvojím způsobem. Buď pískováním 

nebo leptáním. 

* Značení pískováním se provádí pomocí korundového písku a pískovací pistole. Výhodou je 

větší hloubka značení, tedy vyšší bezpečnostní třída, je dosaženo dostatečné hloubky 

ochranných znaků ve sklech, která je nezbytně nutná pro zajištění jejich neodstranitelnosti.  

* Značení leptáním se provádí vyleptáním kódu na okno pomocí speciální leptací pasty. 

Výhodou je, že toto značení si může zákazník sám provést v domácích podmínkách pomocí 

dodané leptací sady. Nedílnou součástí značení oken je registrace vozidla v mezinárodním 

informačním Systému Open Car Information Systém ( dále jen OCIS), který slouží mimo jiné 

policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel nejen v ČR, ale zvláště 

pak v zahraničí. Vzhledem k vysoké účinnosti, snadné realizaci a příznivé ceně, je systém 

značení oken vhodný jako základní prevence pro všechny kategorie vozidel.  

8.3 AUTODOT OCIS - kovové holografické etikety a kovový inteligentní prach – 

mikrotečky 

Spočívá v označení vozidla pomocí nezaměnitelných a nepřenositelných identifikačních 

prvků (cca 20 000 mikroteček a 6 holografických etiket v jedné sadě) obsahujících 

alfanumerický kód. Tento kód je pak zaregistrován do systému OCIS spolu s údaji o vozidle a 

jeho majiteli. Vzhledem k aplikaci mikroteček pomocí spreje je pak velice obtížná změna 

identity vozidla z hlediska jejich 100% odstranění. K identifikaci pak postačí pouhá jedna 

mikrotečka. Umožňuje snadnou identifikaci důležitých dílů vozidel. Zabraňuje realizaci 

„neobjednaných výměn“ dílů na vozidlech např. při předání vozidla do autoservisu. Zvýšená 

ochrana vozidla před odcizením spočívá v instalaci nezaměnitelných a nepřenositelných 

identifikačních prvků systému AUTODOT OCIS, které spolu s identifikačním číslem vozidla 

VIN tvoří trvalou vazbu, jako kombinace světově unikátních kovových holografických etiket 

OV METAL™ (speciálních kovových hologramů s kódem) a kovového inteligentního prachu 

– mikroteček OV DOT™.  

Kovové holografické etikety OV METAL™ - 6ks. Obsahují perforovaný alfanumerický kód 

(shodný pro všechny etikety) a mezinárodní označení státu „CZ“ (např.: CZ AAD1246) = kód 

holografické etikety. Kovová holografická etiketa není snímatelná bez destrukce a nelze ji 
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znovu použít a jsou nalepeny na vozidlo na předem definovaná (viditelná i skrytá) místa . 5 ks 

holografických etiket je pro označení vozidla a 1 ks pro označení pravosti dokladu (osvědčení 

o registraci do mezinárodního informačního Systému OCIS).  

Aerosol lak 30ml – 1ks, s obsahem cca 20 000 OV Dot™. Speciální lak s kovovým 

personifikovaným (inteligentním) prachem o velikosti částic - mikroteček - 0,4 mm. Nanesení 

je možno si ověřit pomocí čtecího zařízení. Každá mikrotečka obsahuje alfanumerický kód, 

včetně identifikace státu, a má definovaný tvar (např.: CZ 156AKK) = kód mikrotečky. 

Aplikuje se nástřikem na vozidlo na stanovená místa, pomocí spreje.  

8.4 Systémy pro vyhledávání vozidel - způsoby lokalizace 

* Rádiové vyhledávání - pracuje na principu radiolokačního zaměření miniaturního zdroje 

signálu. Pro zaměření je používána síť radiových zaměřovačů pokrývajících celé území ČR. 

Pro přesné zaměření jsou používána vyhledávací vozidla a vyhledávací letadla. Přesnost 

zaměření je absolutní i v podzemních a krytých prostorách.  

* Lokalizace na bázi GSM - podpůrná a záložní technologie systému rádiového vyhledávání. 

Lokalizace je prováděna na základě informací předávaných poskytovatelem GSM sítě. 

Dosahovaná přesnost zaměření (100 m - 5 km) je dostatečná pro navedení vyhledávacího 

vozidla rádiového vyhledávání.  

* Lokalizace na bázi GPS - založena na příjmu signálů z nízko letících družic, na základě 

kterých přijímač vypočítá svou vlastní polohu na zemském povrchu. Přesnost zaměření je v 

ideálních podmínkách desítky metrů, což neplatí v případě, kdy je vozidlo umístěno do 

krytého objektu. V těchto případech přebírají funkce lokalizace systémy na bázi GSM a 

rádiového vyhledávání.  

 

Vyhledávání vozidel funguje, že v  případě odcizení vozidla se zařízení aktivuje buď 

automaticky nebo na příkaz z centrálního operačního střediska (podle typu produktu), 

následuje lokalizace. 

8.4.1 SHERLOG Neo Satelite 

Jednou z velice efektivních služeb je např. SHERLOG Neo Satelite. Je tvořen na základě 

příjmu signálu 24 družic umístěných na orbitální dráze. Tyto signály jsou vyhodnocovány 

miniaturním přijímačem a na základě jejich porovnání je určena aktuální poloha na zemském 

povrchu. Přesnost zaměření je zhruba 20 m. Vypočítaná aktuální poloha je do centra 

přenášena pomocí sítě GSM. Tím je zajištěna funkčnost systému takřka na celém území 
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Evropy. Vlastní satelitní jednotka je doplněna o speciální elektronickou řídicí jednotku, která 

vyhodnocuje neoprávněný pohyb vozidla. Aby se odstranila relativní nepřesnost systému 

GPS/GSM pro zaměření a jeho snadná zarušitelnost komerčně prodávanými rušičkami je do 

vozidla zákazníka ještě montován aktivní prvek systému pro rádiové vyhledávání, který je 

schopen pracovat s absolutní přesností a je prakticky nerušitelný. 

8.5  Nové trendy v identifikaci vozidel  

S rozvojem vědy a techniky, s pokrokem a výkonností v oblasti informačních technologiích, 

se nabízejí i nové, perspektivní metody identifikace vozidla, které v budoucnu mohou být pro 

rozpoznávání identity vozidla stejně revoluční, jako byly otisky prstů nebo analýza DNA 

v kriminalistice při určování osoby. Při výrobě vozidla vznikají specifické tlaky na karoserii 

vozidla, které vyvolávají charakteristická materiálová pnutí, která jsou měřitelná a existují po 

celou dobu životnosti vozidla. Američtí vědci dokázali, že uložená matice naměřených hodnot 

v konkrétních bodech karoserie je pro vozidlo zcela unikátní a lze na ní založit identifikaci 

vozidla, která je plně funkční i po havárii a deformaci karoserie. Metoda je v současné době 

velmi drahá a náročná na kapacitu informačního systému, a proto nelze očekávat, že by byla v 

nejbližší době prakticky využitelná. Časem, s dalším růstem výkonnosti a kapacity 

výpočetních komplexů je ale reálné, že i ona by mohla být zavedena o sériové výroby i praxe.  

9 Slabá místa určitých druhů zabezpečení  

V této části poukazuji na určité slabiny určitých zabezpečovacích zařízení, kterém ovšem 

můžeme částečným způsobem předejít a eliminovat. 

9.1 Mechanické zabezpečení 

I zámek řadicí páky má svá slabá místa. Vyžaduje od řidiče další odemykání a zamykání, což 

lehce znepříjemňuje život a časem otupí ostražitost řidiče a omezí používání zámku při 

krátkodobém parkování vozu, mechanický zámek vám vůbec neochrání vybavení vozu (rádio, 

přehrávač, osobní věci a podobně), zloděj má téměř neomezený čas na snahu o překonání 

zámku za použití nářadí. Není totiž rušen žádnou sirénou a vozidlo ani okolí ani majitele 

neupozorní na neoprávněné vniknutí. Bylo by dobré ho třeba kombinovat s nějakým 

elektronickým zabezpečením a táhlem zamykání pedálů. Jsou i metody použití tekutého 

dusíku, který daný materiál zmrazí na nízkou teplotu ( až -198 °C) a potom úderem pevným 

předmětem dojde k rozlomení konstrukce a zámku od daného zařízení. Výrobci těchto 

zařízení jako je např. firma DEFEND LOCK tuto informaci dementují a naopak provedly se 
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zámkem a konstrukcí daného zařízení testy s tekutým dusíkem a toto tvrzení se nepotvrdilo. 

Zámek a konstrukce co tento systém zabezpečují odolaly. Tekutý dusík zmrazí daný materiál, 

kde potom stačí úder kladivem a materiál se rozlomí. Tento způsob postačí na méně kvalitní 

páku zamykání volantu nebo zabezpečení pedálů. Další metoda jak např. překonat zámek je 

nedestruktivní metodou Bumping, která používá úderový klíč a kladívko či držadlo 

šroubováku. Na internetu jsem viděl ukázku, že je to otázka tak 5 sekund. Tato metoda je 

velmi jednoduchá a technicky nenáročná, je hrozbou, protože nelze s určitostí zjistit, že 

vložka zámku byla otevřena nepovolanou osobou ani při následných zjištěních 

v kriminalistických laboratořích.  

9.2 Sériově montované elektronické zabezpečení 

Téměř všechna v současnosti vyráběná vozidla jsou dodávaná se sériově zabudovaným 

imobilizérem. K jeho odblokování je nutné použití originálního klíče, v kterém je 

zabudovaný mikročip, který umí imobilizér odblokovat. Toto řešení podstatně komplikuje 

nastartování vozu bez originálního klíčku, avšak pro profesionální zloděje není sériový 

imobilizér překážkou. Zloději se vybaví vlastní řídící jednotkou s již odblokovaným 

imobilizérem a tu použijí pro zprovoznění vozidla. Funkce imobilizéru spočívá v ochraně 

vozidla proti neoprávněnému užití. V klíči je uložen elektronický kód, který při správné 

funkci celého systému "odemkne" řídící jednotky a umožní vozidlu nastartovat. V případě, že 

některá z řídících jednotek systému imobilizéru přestane fungovat a je nutné ji vyměnit za 

jinou, musí být přizpůsobena k ostatním jednotkám ve vozidle. Kód imobilizéru je potřeba 

také pro přístup k podrobným nastavením ve vozidle, jako je přizpůsobení nových klíčů, 

úprava konfigurace atd. v závislosti na typu vozidla. Tento kód je dodáván při koupi vozidla 

na přívěšku připevněném na klíčích, popř. jako karta. Řídící jednotka motoru je počítač, který 

má na starosti komplexní chod motoru za jízdy a často je propojen s imobilizérem, tak aby 

vozidlo nemohlo být odcizeno. Existuji firmy, které poskytují služby v oblasti oprav řídících 

jednotek motorů, přehrávání v případě poškozené řídící jednotky do jiné, ať už v případě 

nehody a fyzického poškození jednotky nebo po poškození vlivem zkratu apod. Díky 

špičkovému vybavení jsou schopni bezpečně přehrát nejen data imobilizéru a zajištění vozu, 

ale také kompletní software pro řízení motoru. Není pak nutné shánět přes dané číslo řídící 

jednotky, ale pouze typově shodnou verzi, která se použitá sežene daleko snadněji. Např. 

imobilizér u některých Renaultů zamkne volant, protože má speciální zámek integrovaný 

v jednotce posilovače, VIN uložené v řídící jednotce motoru, řídicí jednotce interiéru. Zámek 

posilovače je skoro nemožné vyměnit. Další problém může být se sériově namontovaným 
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autoalarmem. Zde se lze ovšem velice často setkat s tím, že automobilky přistupují k 

autoalarmu stejně jako k jinému autopříslušenství a preferují snadnou montáž před kvalitou 

zabezpečení. Pro znalé zloděje je potom odpojení značkového autoalarmu věcí třeba jen 

odpojení jednoho konektoru v pojistkové skříni vozu. 

9.3 Dodatečně montované elektronické zabezpečení 

Jednoznačně nejspolehlivějším způsobem zabezpečení vozu je dodatečně montované 

elektronické zabezpečení. Pouze kvalitní autoalarm s nestandardní montáží dokáže dostatečně 

ochránit jak vůz samotný, tak i jeho vnitřní vybavení. Poskytnou jednak mnohem širší 

ochranu a zároveň zpříjemní obsluhu například dálkovým ovládání alarmu zároveň se 

zamykáním vozu. 

9.4 Dálkové ovládání 

Nutností přenosu signálu je však použití tzv. plovoucího kódu. Ten zabezpečuje, že jednou 

ovladačem vyslaný signál je pro další použití již neplatný. Přijímač testuje, zda nový ovládací 

signál byl změněn definovaným matematickým kódovacím algoritmem. Elektronické 

zabezpečovací zařízení s neměnným kódem je v současné době velmi nespolehlivé a 

jednoduše překonatelné. Načtení jednou vyslaného kódu do speciálního zařízení je otázkou 

okamžiku a od té chvíle může pachatel odjišťovat celé vozidlo stejně jako majitel. Proto se 

doporučuje výměna již nainstalovaných starších autoalarmů a imobilizérů za nové modely. 

Kvalitní autoalarmy a dálkově ovládané imobilizéry mají i kontrolu počtu naučených 

ovladačů. Potom můžete směle předat svůj vůz například do servisu včetně ovladače a po 

převzetí zpět si můžete zkontrolovat, zda si některý mechanik nepřidal do vašeho alarmu svůj 

ovladač. Dále je pro radiová zařízení jako je dálkový ovladač, nutné vyžadovat doklad o jejich 

schválení Českým telekomunikačním úřadem. Odolnost proti překonání pachatelem je 

posuzována akreditovanou zkušebnou.  

9.5 Názorný příklad jak obelstít centrální zamykání s dálkovým ovládáním Octavie 

Tour 

Seženeme originální klíč z vrakoviště. Použijeme stejný typ auta, vybavený centrálním 

zamykáním s dálkovým ovládáním v klíči. Vezmeme notebook, na kterém máme z internetu 
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zdarma stažený diagnostický program VAG pro vozy koncernu Volkswagen, speciální kabel 

nazvaný převodník OBD2 (lze koupit u specializovaných firem) zasunuje do konektoru 

diagnostiky, který se nachází vlevo pod volantem a propojuje tak počítač s řídicí jednotkou 

vozidla. V menu nachází funkci „přizpůsobení nových nebo přídavných klíčů od vozidla s 

radiovým dálkovým ovládáním“. Poté tiskneme na svém klíčku z vrakoviště symbol 

otevřeného zámku a náhradní klíč je hotov. Zamykáme naše auto originálním klíčem, potom 

na něj namíříme ten svůj z vrakoviště a na první pokus odemykáme. Tohle zvládne kdokoli s 

notebookem, kabelem za pár stovek a programem volně přístupným na internetu. Celý postup 

funguje i u nových vozů, kompatibilita jednotlivých typů klíčů není neomezená, ale 

dostatečná k tomu, aby ten kdo chce, elegantně nakazit řídicí jednotku vašeho auta svým 

klíčem. Malou útěchou může být fakt, že klíček slouží pouze k otevření, nikoli nastartování 

vozu, protože to imobilizér nedovolí.  

9.6 Rušičky signálu  

Tyto přístroje například používají zloději pro rušení GSM alarmů a GPS vyhledávání 

vozidel. Je to velmi jednoduché a obrana je velmi složitá, navíc se k těmto účelům používají 

výkonnější přístroje, takže vám nepomůže ani umístění vysílací jednotky někam doprostřed 

domu, kam by tato rušička svým působením nedosáhla. Blokují např. tyto mobilní signály: 

analogový (AMPS, TACS, NMT); digitální (GPRS, GSM, DCS, CDMA, PDC, TDMA, PHS, 

PCS, iDEN, W-CDMA, UMTS). Pracovní pásma GPS: 1500 ~ 1600MHz, CDMA & GSM: 

850-960Mhz, DCS & CDMA1900: 1805 ~ 1990Mhz (CDMA je americká síť). I na navigace 

se už totiž objevily rušičky. Ty dovedou GPS zařízení naprosto zahltit nesmyslným šumem a 

tím jim zabrání v nalezení polohy. Rušičky umí navigaci i podvrhnout falešnou 

polohu. Používání zařízení pro rušení signálu sítí mobilních operátorů je v České republice 

protizákonné. Výjimku mohou od Českého telekomunikačního úřadu dostat pouze některé 

státní orgány a instituce, například Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra. 
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10 Ukázkový případ zjištění změny identity vozidla ŠKODA OCTAVIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 7:   Škoda Octavia rok výroby 2002 

 

Vozidlo zajistili pracovníci celnice a jednalo se o fingovaný dovoz z Francie (byla například 

stažena boční okna a překryta folií, aby to vypadalo, že jsou rozbitá). [obrázek č. 7] 

 
 

 
 

Obr. 8:   Padělek výrobního štítku 

 
 
Tento typový štítek byl odhalen jako poměrně zdařilý padělek. Není proveden původní 

technologií, ale naopak byl použit neoriginální materiál štítku a jiný způsob záznamu dat na 

štítek. V neposlední řadě bylo použito nereálné VIN, neboť písmeno V na 8. pozici 

neodpovídá vozidlu Škoda Octavia. 
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Obr. 9:   Padělané VIN vozidla Škoda Octavia 

 

Na tomto snímku můžete vidět ražené VIN, které se nachází na dělicí stěně motorového 

prostoru a interiéru. Na první pohled to vypadá, že se jedná o původní VIN, ale zkušené oko 

našeho expertního technika rozpozná, že se jedná o amatérskou ražbu. 

 

 
 

Obr. 10:   Nelegální vsazení části VIN do karoserie 

 

Na dalším snímku je vidět totéž VIN po zkoušce magneticko-práškovou metodou. Červené 

šipky ukazují na nepříslušné svary v okolí VIN, které byly zviditelněny právě pomocí této 

metody a dokladují tak vsazení části dílu, na kterém se nachází VIN. 
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Obr. 11:   VIN pod předním sklem - falzifikát 

 

Dalším místem, kde Škoda Octavia používá číslo VIN, je pod předním sklem. Vizuální 

kontrola tohoto štítku odhalila falzifikát a neodbornou manipulaci. 

 

 
Obr. 12:   Viditelné známky manipulace se štítkem pod sklem 

 

Na dalším obrázku je vnitřní část palubní desky, na které je tento štítek umístěn. Čepy 

plastové podložky (jsou označeny červenými šipkami) byly při manipulaci s tímto 

identifikátorem vytlačeny a také jsou viditelné škrábance po použitém nástroji. 
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Obr. 13:   Přeražené číslo motoru 

 
Porovnáním ražby čísla motoru s fotodokumentací bylo zjištěno, že číslo motoru bylo opět 

upraveno, a to doražením znaku 3 na znak 8. Původní číslo motoru AHF 493085 bylo 

upraveno na AHF 498085. 

 

 
 

Obr. 14:   Padělek štítku zavazadlového prostoru 

 

Zde je ukázka zákaznického štítku, který byl umístěn v zavazadlovém prostoru. Tato verze 

štítku se dává do servisní knížky a do zavazadlového prostoru se dává jiný typ štítku. Tím byl 

odhalen padělek. 
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Závěr 

Cílem práce bylo popsat a vyhodnotit technicko organizační opatření k zajištění ochrany 

motorových vozidel. Součástí této problematiky je seznámit studenty, případné čtenáře 

s problematikou registrace vozidel od jejich historie, způsobem jejich evidence, označení, 

souvisejících zákonů a vyhlášek k dané problematice, bezpečnostním označením, různé typy 

zabezpečení, způsob evidence vozidel, jaké druhy registračních značek se přidělují 

jednotlivým vozidlům, jejich ochranné prvky, druhy a typy technických průkazů, dovozy 

vozidel, číslem VIN, jeho významem, vysvětlení co znamenají určité prvky v jeho skladbě a 

jak případně různí výrobci toto číslo používají. V jedné části jsou popsány různé druhy 

ochrany vozidel, které vedou ke zlepšení ochrany před krádeží a zlepšují jejich identifikaci 

v případě jejich nálezu. Další část zase poukazuje na slabá místa v zabezpečení vozidel a 

případné metody jak bezpečnostní systém vozidla obelstít. V závěru je názorná ukázka změny 

identity vozidla Škody Octavie rok výroby 2002.  

Z mého pohledu bych měl několik  nápadů jak  zlepšit tuto  problematiku, a to již od   samého  

počátku kdy se vozidlo začíná evidovat. V příslušném zákoně vidím  např. jeden velký 

nedostatek a to ten, že nemusí být ověřená plná moc. Často pak  dochází k soudním sporům a 

tyto pak zbytečně zahlcují  soudy. Aby nedošlo k falšování plných mocí, bylo by dobré aby se 

kniha ověření vedla v elektronické podobě, kde by daný úředník měl přístup a mohl si ověřit  

přesné znění, číslo ověření a kdo případně ověření provedl.V případě ztráty RZ by nemělo 

docházet k jejich výměně, mohla  by se dodělat druhá (na vyžádání) se stejným označením a 

měla by být stejná po celou dobu životnost vozidla, kraj by nebyl označen přímo v základním 

čísle, ale např. v proužku na pravé straně RZ, jako je momentálně na levé modrý pruh 

s označením CZ, kde by došlo v případě přeregistrace do jiného kraje k výměně jen toho 

kódu, ale hlavní část RZ by zůstala stejná. Výhodou by byla věc, že značná část lidí zná číslo 

svého souseda, případně svých blízkých, problémového vozidla z technicko provozních 

důvodů a nemohlo by docházet k tomu, že pouhou výměnou RZ vznikne auto jiné, již 

bezproblémové, jak by vám jako novým potencionálním zákazníkům prodejce tvrdil. 

V případě krádeže, může náhodně soused, který zná číslo vozidla na vozidlo narazit a podat 

vám zprávu, kde se vozidlo nachází. Samozřejmě nejde zamezit pokud zloději RZ přehodí 

z jiného vozu, ale potom jim to nesedí s doklady od vozidla. Skladba našich RZ je velmi 

nepřehledná, špatně zapamatovatelná. Jednou z dalších věcí je propojení registrů aspoň 

členských států EU, které by umožnily porovnání registrovaných vozidel, kde bychom byli 

schopni zjistit, jestli RZ, číslo technického průkazu, VIN, barva, první registrace, typ motoru 
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atd. odpovídá danému vozidlu a sjednotit postup evidence všech členských států. Jednou 

z dalších věcí jsou evidenční kontroly v té podobě, v jaké jsou prováděny. Nejsou dostatečné 

k zachycení závadových vozidel, protože nemají k dispozici potřebnou technologii a 

informace k provedení důkladnější prohlídky. Tyto prohlídky provádějí stanice technické 

kontroly, což jsou právnické, případně fyzické osoby. Tyto kontroly by měly být důkladnější, 

měla by je zajišťovat  organizační složka státu, která by spadala např. pod MV a byla 

podřízená  policii ČR a měla dostatek údajů o  vozidlech. Tyto údaje  by měli k dispozici 

pouze odpovědní  pracovníci, aby tajné údaje, které by jim poskytly výrobci  (umístění 

identifikačních znaků), nebyly zneužity zloději motorových vozidel. V těchto stanicích by 

prověření pracovníci vypracovali protokoly o originalitě vozidla a nový majitel by nemusel 

mít obavu  takové to  vozidlo si  koupit a stanice technické kontroly by zajišťovaly pouze 

technický stav vozidel. Každopádně by měli mít i stanice technické kontroly určitý omezený 

přístup ověřit, zda-li číslo technického průkazu vozidla je skutečně platné a nebo jim byl 

předložen padělek či již neplatný technický průkaz, za který byl vystaven duplikát. Měly by 

mít možnost ověření určitých technických zápisů zda-li jsou v souladu s technickým 

průkazem. Dále,  aby všichni výrobci přistoupili na mechanismus kontrolní číslice, který je 

schopen upozornit na nekorektnost a závadnost čísla VIN. Označovat všechny podstatné části 

na vozidle, jako je tomu např. v USA, toto označení zabudovat do dílů tak, aby např. při jejich 

nelegálním odstranění došlo ke znehodnocení daného dílu vozidla a jeho případnému použití. 

Registry vozidel by měly  vést  přesnou evidenci vyrobených dílů vozidel poskytnutou 

výrobci vozidel ( VIN, číslo motoru, převodovky, náprav, rámů, čerpadel atd.), ke kterým by 

měli přístup pouze pracovníci se zvláštním heslem a jejich počet by byl značně ( prověřené 

osoby – bezúhonnost, spolehlivost, neskorumpovatelnost, schopnost udržen tajné informace 

atd.) omezen z důvodu úniku informací. Automaticky by měli výrobci vybavovat vozidla 

speciálními čipy na různých místech vozidel, aby v případě odcizení tyto vozidla mohla být 

dohledána  záznamovým zařízením (GPS, GSM atd.). Dále by mohla být Policie ČR 

vybavena dokonalejším systémem evidence vozidel, který by mohl zjistit např. falzifikát VIN 

přímo na silnici, kde by došlo přímo k zabavení vozidla a zajištění pro případnou expertízu 

(systém kontrolní číslice atd.), případně tajnými informacemi od výrobců, kde zabudované 

kódy hledat a k nim speciální čtečky těchto kódů. Zde, ale vidím ještě problém úniku těchto 

informací a proto domluva s výrobci nebude asi jednoduchá. 

Na základě dostupných statistik bylo zjištěno, že oproti jiným státům EU, je u nás objasnění 

krádeží a nalezení vozidel velice nízké, pohybující se v roce 2007 a 2008 na hodnotě 

průměrných 16 %, oproti dostupným statistikám z jiných států, které jsou sice z roku 2002, 
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kde nejhorší stát s hodnotou objasnění krádeží a nalezení vozidel 47,2 %, což je v podstatě 

trojnásobek našeho státu. Tyto hodnoty napovídají o tom, že je třeba s tímto problémem něco 

dělat a radikálně jej řešit. 
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