
PŘÍLOHA č. 1 – Automobil Škoda Octavia Classic  

 

Motor 1,4 MPI/59 kW 

Počet válců/zdvihový objem (cm3)   4/1390 

Max. výkon/otáčky (kW/min-1)   59/5000 

Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1)  132/3800 

Palivo bezolovnatý benzin,    okt. č. 95/91* 

 

Provozní vlastnosti 

Maximální rychlost (km/h)    173 

Zrychlení 0–100 km/h (s)    14,2 

 

Spotřeba dle normy 99/100 (l/100 km) 

– město   9,6 

– mimo město  5,6  průměrná spotřeba = (9,6 + 5,6 + 7) / 3 = 7,4 litrů 

– kombinovaná  7,0 

Emise CO2 (g/km)  167 

Vnější průměr zatáčení stopový/obrysový (m) 10,2/10,85 

Datum první registrace   1. 1. 2009 

 

 

 

Zdroj: ŠKODA AUTO, a. s. http://www.skoda-auto.cz

http://www.skoda-auto.cz/


   

PŘÍLOHA č. 2 – Automobil Škoda Octavia Ambiente 

 

Rok výroby:   2001 

Motor:    1.6 (75 kW)   

Objem    1600 cm
3
 

Výkon (kW)   75 kW 

Převodovka:   Manuál 

 

Palivo:    Benzín 

Spotřeba:   7l (průměrná) 

ve městě   9.7l 

mimo město  5.7l 

Tachometr:   131 505 km 

Barva:    šedá + metalíza 

STK:    09/2011 

Datum první registrace 1. 1. 2002 

 

 

 

 

 

Zdroj: AAA Auto Group. http://www.aaaauto.cz 

 

 

  

http://www.aaaauto.cz/


   

PŘÍLOHA č. 3 – Registrační povinnosti poplatníka 

 

Registraci podléhají 

- silniční motorová vozidla a nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem 

provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,  

- zvláštní vozidla která jsou vyrobena k jiným účelům, neţ k provozu na pozemních 

komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených zákonem č. 

56/2001 Sb., k provozu na pozemních komunikacích schválena.  

 

Kde se registrace provádí 

Kaţdý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo, přípojné 

vozidlo nebo zvláštní vozidlo (dále jen “vozidlo”) je povinen tato vozidla přihlásit k registraci 

na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ 

územním obvodu bydliště (trvalý pobyt) nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo 

sídlo, s výjimkou osob, jejichţ pobyt na území České republiky netrvá déle neţ 185 dnů v 

příslušném kalendářním roce.  

 

 

Kdo je provozovatel  

 Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České 

republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného 

pobytu v České republice, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním 

jménem provozuje vozidlo a je současně vlastníkem vozidla a nebo je vlastníkem vozidla 

oprávněna k provozování vozidla.  

 

 

Do registru silničních vozidel lze zapsat vozidlo 

- jehoţ technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, 

zjednodušeně řečeno má technický průkaz silničního motorového a přípojného vozidla 

nebo technický průkaz zvláštního vozidla (dále jen “technický průkaz”) a  

- je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla 

- byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské 

unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. 



   

Přihláška k registraci vozidla musí obsahovat 

- údaj o druhu a kategorii vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ 

vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu vozidla a číslo schválení 

technické způsobilosti vozidla,  

- údaje o vlastníkovi vozidla,  

- údaje o provozovateli vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem vozidla.  

  

K přihlášce vozidla k registraci ţadatel přiloţí 

- technický průkaz vozidla,  

- doklad o technické prohlídce, jedná-li se vozidlo, které jiţ bylo provozováno,  

- souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele,  

- protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,  

- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,  

- doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno,  

- doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li 

provozovatel vozidla státním občanem České republiky,  

- potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního 

prostředku z jiného členského státu Evropské unie. 

 

Ţadatel uhradí při registraci vozidla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní 

poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tabulku s registrační značkou 

je provozovatel vozidla povinen umístit na vozidlo. 

 

Co to je evidenční kontrola  

Evidenční kontrola vozidla je kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly 

spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o 

registraci vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o 

vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla. 

 

Kdo má povinnost hlásit změny v registru silničních vozidel  

Povinnost poţádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o provedení zápisu 

změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel má vlastník registrovaného vozidla, 

zástavní věřitel a další osoby, jichţ se zápis v registru silničních vozidel týká.  



   

Ţádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel  

Ţádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou osoby jichţ se 

zápis v registru silničních vozidel týká povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku 

skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.  

  

K ţádosti se přikládá 

- technický průkaz vozidla,  

- osvědčení o registraci vozidla,  

- rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické 

způsobilosti po provedené změně, v případě změny podstatných částí mechanismu 

nebo konstrukce vozidla provedené formou individuální přestavby,  

- ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.  

K ţádosti se v případech, kdy předmětem změny údajů je výměna podstatné části 

mechanismu nebo konstrukce vozidla, dále přikládá doklad o nabytí této části a protokol o 

technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části. 

 

 

Trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na ţádost vlastníka 

motorového vozidla a přípojného vozidla. Se ţádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru 

předloţí vlastník motorového vozidla i doklad o jeho likvidaci, vydaný osobou oprávněnou 

podle zvláštního zákona. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru 

silničních vozidel. Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně vyřadí vozidlo z registru na ţádost 

vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Doba dočasného vyřazení vozidla 

z registru nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obecní úřad obce 

s rozšířenou působností v odůvodněných případech dobu dočasného vyřazení vozidla 

z registru na ţádost vlastníka vozidla prodlouţí. Doba dalšího prodlouţení nesmí přesáhnout 6 

měsíců od uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení. Vlastník vozidla je v takovém případě 

povinen spolu se ţádostí odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o 

registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou a předloţit technický průkaz 

vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních 

komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do registru silničních vozidel 



   

údaj o počátku doby, během níţ je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na ţádost vlastníka silničního vozidla ukončí reţim 

dočasného vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel. 

Vlastník vozidla je povinen k ţádosti přiloţit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla 

na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi 

vozidla vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a tyto 

skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. 

 

Pravidelné technické prohlídky a měření emisí 

Provozovatel vozidla přistaví k technické prohlídce 

- osobní automobil, nákladní automobil, jehoţ přípustná hmotnost nepřevyšuje              

3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehoţ přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, 

kromě nebrzděného přívěsu, jehoţ přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději 

ve lhůtě 4 let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále 

jen “zaregistrování silničního vozidla”) a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 2 let,  

- nákladní automobil, jehoţ přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, speciální 

automobil, autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, cvičné silniční vozidlo 

autoškoly, vozidlo taxisluţby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě 

nebrzděného přívěsu, jehoţ přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, přípojné vozidlo, 

jehoţ přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku         

po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních 

lhůtách,  

- nebrzděný přívěs, jehoţ přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, motocykl, jehoţ 

zdvihový objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 

50 cm
3 

nebo jehoţ nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou 

motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování 

silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.  

 

Provozovatel dovezeného silničního vozidla, které bylo registrováno v zahraničí, přistaví 

silniční vozidlo k technické prohlídce před registrací silničního vozidla v České republice a 

potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených pro jednotlivé druhy vozidel s výjimkou 



   

vozidla uvedeného pod písmenem a), které přistaví provozovatel silničního vozidla po první 

technické prohlídce pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.  

 

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému 

měření emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností a potom vţdy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky 

zapsané v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného měření emisí 

zapsaného v osvědčení o měření emisí nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit 

vozidlo k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí. 

 

Zdroj: Město Český Brod – oficiální stránky města. www.cesbrod.cz  online . 2005-2008.  

cit. 2010-04-16 . Dostupný z WWW: www.cesbrod.cz/media/3/03_word/jakregvoz.doc>. 

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţka 26 

Zápis do registru vozidel, jde-li     

- o motocykl do 50 cm3       300 Kč   

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo 

motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky    500 Kč   

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly     800 Kč   

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně    500 Kč   

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti     700 Kč   

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel     100 Kč   

Vydání tabulky registrační značky     200 Kč za kaţdou tabulku  

Vydání tabulky zvláštní registrační značky    500 Kč za kaţdou tabulku 

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel  50 Kč za kaţdou změnu 

Vydání řidičského průkazu       50 Kč   

Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu 10 Kč   

vydání paměťové karty vozidla       700 Kč   

vydání paměťové servisní karty      700 Kč   

vydání paměťové karty řidiče      700 Kč  

 

Zdroj: http://business.center.cz online . 1998 – 2010. cit. 2010-04-16 . Dostupný z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spravni-poplatky/sazebnik-cast-2.aspx>. 

http://www.cesbrod.cz/
http://business.center.cz/


   

PŘÍLOHA č. 4 – Způsoby uplatnění výdajů na provoz vozidla 

 

Výdaje na provoz auta můţeme uplatňovat několika způsoby, které u něj nelze kombinovat:  

 

1. Podle dokladů (skutečně zaplacené výdaje) 

 

Automobil zahrneme do obchodního majetku a do výdajů dáme odpisy nebo nájemné za auto 

pronajaté, dále podle dokladů výdaje za pohonné hmoty, opravy, údrţbu a pojištění auta. 

Výdaje i odpisy krátíme podle toho, jak vyuţíváme auto i na osobní potřebu. 

 

Schéma č. 1 

 

Osobní automobil zahrnutý v obchodním majetku 

a daňově uznatelné výdaje podle dokladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- daňové odpisy - daňové odpisy v poměrné výši  

- odpisy technického zhodnocení - odpisy technického zhodnocení 

- opravy a údrţba  v poměrné výši 

 v prokázané výši - opravy a údrţba v poměrné výši  

- PHM v prokázané výši - PHM v prokázané výši pouze 

- dálniční známka  pro sluţební účely   

- pojistné - dálniční známka v poměrné výši    

- silniční daň - pojistné v poměrné výši   

 - silniční daň  

Vyuţíván pouze 

k podnikání 
Vyuţíván i pro soukromé 

účely podnikatele 

Osobní automobil 

v podnikání  

v roce 2009 a 2010 

Zahrnutý v obchodním 

majetku 



   

2. Náhrada podle počtu ujetých km 

 

 a) Náhrada podle kilometrů u vlastního auta 

 

U vlastního auta nezahrnutého do majetku (neuplatňujeme z něj odpis) uplatníme náhradu za 

PHM a základní náhradu 3,90 za kaţdý kilometr (pro rok 2009 i 2010). 

  

 b) Náhrada podle kilometrů v ostatních případech 

 

Jestliţe pouţíváme auto bezplatně vypůjčené (§659 Občanského zákoníku), vlastní auto 

vyřazené z našeho majetku pro podnikání, auto, které nemáme v majetku pro podnikání, ale 

bylo na "leasing" a my jsme nájemné (nebo jeho část) uplatnili jako daňový výdaj, pak 

můţeme uplatnit jen náhradu za PHM, ale ne základní náhradu za km. 

 

 

Schéma č. 2 

 

Osobní automobil nezahrnutý v obchodním majetku 

a náhrada podle počtu ujetých km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - náhrada za spotřebované PHM - náhrada za spotřebované PHM 

 - silniční daň - silniční daň 

 - sazba základní náhrady 3,90 Kč/km 

 - parkovné 

Byl zahrnut v obchodním majetku 

nebo byl předmětem 

finančního leasingu 

Osobní automobil 

v podnikání  

v roce 2009 a 2010 

Nezahrnutý v obchodním 

majetku 

Nebyl zahrnut v obchodním 

majetku ani nebyl pořízen  

na leasing  



   

3. Paušální výdaje na dopravu bez ohledu na kilometry 

 

- Lze je uplatnit počínaje rokem 2009 na maximálně 3 silniční motorová vozidla, ať uţ 

vlastní (zahrnutá či nezahrnutá do obchodního majetku) nebo pronajatá. 

- Plátcům DPH zůstává nárok na odpočet DPH z nákupů benzínu atd. Tento nárok je 

nutno patřičně zdokladovat a zaevidovat v evidenci pro DPH, popř. knize jízd. 

- Nutnost platit silniční daň, to znamená i zálohy během roku. 

 

Schéma č. 3 

 

Osobní automobil a paušální výdaje na dopravu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  při pořízení moţnost   - při pořízení moţnost - krácený paušální výdaj  

 odpočtu DPH     odpočtu DPH   80 % tj. 4.000 Kč  

- daňové odpisy  - 80 % daňových odpisů - silniční daň    

- paušální výdaj  - krácený paušální výdaj     

 na dopravu 5.000 Kč     80 % tj. 4.000 Kč     

-  silniční daň  - 80 % ostatních výdajů  

-  ostatní výdaje  - silniční daň   

(opravy, údrţba, 

pojištění, nájemné)  

 

Zdroje: BURDEK, L. Úplné znění zákona o daních z příjmů 2010,   

 BRABCOVÁ, Š. Automobil v podnikání:  právní, účetní a daňové aspekty. Díl 1,  

 Internetová stránka: www.jakpodnikat.cz.       

Osobní automobil 

v podnikání v roce  

2009 a 2010 

Zahrnutý v obchodním 

majetku 

Nezahrnutý v obchodním 

majetku 

Vyuţíván pouze 

k podnikání 

Vyuţíván i pro 

soukromé účely 

http://www.jakpodnikat.cz/


   

PŘÍLOHA č. 5 

 

Bodové hodnocení porušení povinnosti, téţ nazývané bodový systém 

 

Tento bodový systém má postihovat především neukázněné řidiče, především ty, kteří se 

opakovaně dopouštějí přestupků při řízení motorového vozidla. Body, nazvěme je trestné, 

zapisuje příslušný obecní úřad s rozšířenou působností na základě informací policie či obecní 

policie do registru řidičů. Kaţdému subjektu, tedy řidiči vozidla, je dán počet dvanácti bodů a 

v případě přestupku či trestného činu jsou tomuto subjektu body odečítány s tím, ţe pokud 

osoba dosáhne 12 trestních bodů, je povinna v souladu s ust. § 123 c odst. 3 SZ odevzdat 

řidičské oprávnění do pěti pracovních dnů od doručení výzvy obecního úřadu obecnímu úřadu 

řidičské oprávnění na dobu  jednoho roku. 

 

Jde především o způsob odečítání bodů, respektive zanášení do registru řidičů, a o 

postihování zahraničních řidičů formou bodového systému. Jde především o nemoţnost 

započtení více bodů za jeden skutek, který je sloţen z více přestupků či trestných činů. To 

znamená, dopustí-li se řidič jedním činem porušení více přestupků, nemůţe mu být započítán 

součet těchto bodů, ale v souladu s ust. § 123c odst.2 SZ zaznamená obecní úřad obce s 

rozšířenou působností do registru řidičů pouze počet bodů stanovených pro nejzávaznější z 

nich. Uplatňuje se na české občany i cizince. Ust. § 123c odst. 7 SZ stanovuje, ţe pokud 

cizinec dosáhne limitu dvanácti trestných bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla 

na území České republiky. Tato skutečnost bude sdělena příslušným orgánům cizince a tento 

bude i de facto poučen o následcích porušení tohoto zákazu. 

 

Samotný bodový systém má svá specifika. Jde o moţnost odečíst body za období jednoho 

roku, pokud se v této době řidič nijak neprovinil. Jedná se o fázi motivační, kdy jsou řidiči 

odměňováni formou odečítání trestných bodů za řádné řízení motorového vozidla. Za první 

rok jsou řidiči vráceny čtyři body, za druhý následující další čtyři body a pokud řidič i třetí 

rok řídí bez spáchání přestupku či trestného činu, jsou mu dále odečteny zbylé trestné body 

vedené v registru řidičů.   

 

Jak jinak problematiku bodového systému zakončit, neţ nástinem přestupků a trestných činů, 

za které jsou ukládány trestné body: 



   

7 b. – do této kategorie patří nejzávaţnější přestupky, případně trestné činy, např. řízení 

motorového vozidla bez drţení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, 

řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil uţitím alkoholického 

nápoje nebo jiné návykové látky při zjištění obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0, 3 % 

nebo uţitím jiné návykové látky, samozřejmě sem patří i odmítnutí řidiče podrobit se na 

výzvu dechové zkoušce, případně odmítnutí odběru krve k zjištění, zda osoba řídila pod 

vlivem zakázaných látek, dále způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při 

které došlo k usmrcení nebo k těţké újmě na zdraví, dále sem patří neprodlené nezastavení 

vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa 

dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody při které došlo k 

usmrcení osoby či zranění osoby či škodě na majetku vyšší neţ 50.000,-Kč. 

 

6 b. – do této kategorie patří řízení vozidla bezprostředně po poţití alkoholického nápoje nebo 

po uţití jiné návykové látky nebo v takové době po poţití alkoholického nápoje nebo po uţití 

jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem, předjíţdění vozidla v 

případech, ve kterých je to zákonem zakázáno, otáčení se nebo jízda v protisměru nebo 

couvání na dálnici či silnici v místě, kde to není dovoleno, vjíţdění na ţelezniční přejezd v 

případech, ve kterých je to zakázáno, řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadrţen 

řidičský průkaz. 

 

5 b. – do této kategorie patří řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na 

pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závaţným způsobem, ţe 

bezprostředně ohroţuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, řízení 

motorového vozidla bez drţení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče, řízení 

motorového vozidla bez drţení platného posudku o zdravotní způsobilosti, překročení 

nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/hod a více v 

obci nebo o 50 km/hod a více mimo obec, nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči 

zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na 

pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu. 

 

4 b. - do této kategorie patří neumoţnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné 

přejití vozovky, při řízení vozidla ohroţení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na 

kterou řidič odbočuje, ohroţení chodce při odbočování s vozidlem na místo leţící mimo 

pozemní komunikaci, při vjíţdění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání, nedání 



   

přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě, překročení 

nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodrţení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení 

vozidla, řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemţ této 

registraci podléhá, řízení vozidla, které uţívá jinou registrační značku, neţ která byla vozidlu 

přidělena. 

 

3 b. - do této kategorie patří neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totoţnosti navzájem 

včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené 

opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po 

poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody, a to u dopravní nehody 

kde byla způsobena škoda do 50.000,-Kč, drţení telefonního přístroje nebo jiného 

hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla, 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km. 

h- 1 a více v obci nebo o 30 km. h- 1 a více mimo obec, nezastavení vozidla před přechodem 

pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, ohroţení jiného řidiče při přejíţdění s 

vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého, řízení vozidel ve stavu vylučujícím 

způsobilost, kterou si řidič přivodil uţitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu 

alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0, 3 %., překročení povolených hodnot 

stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním váţení vozidla podle zvláštního 

právního předpisu. 

 

2 b. - do této kategorie patří nedovolená jízda po tramvajovém pásu, porušení povinnosti být 

za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo uţít ochrannou přilbu, porušení povinnosti 

pouţít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí, neoznačení překáţky 

provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil, porušení ustanovení o omezení 

jízdy některých vozidel, překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo 

dopravní značkou o méně neţ 20 km/hod v obci nebo o méně neţ 30 km/hod v obci nebo o 

méně neţ 30 km/hod mimo obec. 

 

1 b. - do této kategorie patří nedovolené uţití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla 

nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehoţ konstrukce nebo technický stav 

neumoţňuje dosaţení rychlosti nejméně 60 km/hod, neoprávněné uţití vyhrazeného jízdního 

pruhu, porušení ustanovení o osvětlení vozidla, porušení povinnosti vyplývající ze značky 

„Zóna s dopravním omezením“, „Obytná zóna“ nebo „Pěší zóna“, porušení povinnosti 



   

vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení 

nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíţdění 

stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 - zákaz stání), neoprávněné uţití 

zvláštního výstraţného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým 

výstraţným znamením, neoprávněné uţití zvláštního výstraţného světla oranţové barvy. 

 

Vozidlo má svou ţivotnost a jistě ho nechceme mít do konce svého ţivota. Ať uţ  s ohledem 

na jeho uţitnou hodnotu, tak s ohledem na svojí bezpečnost. Vozidlo jako takové se primárně 

převádí na jiný subjekt většinou závazkovým vztahem, nejtypičtěji kupní smlouvou, a to buď 

přes zprostředkovatele prodeje, většinou autobazar, či přímo druhé osobě. Musíme si 

uvědomit, ţe kupní smlouva představuje nejdůleţitější prvek převodu práv a povinností při 

koupi či prodeji, neboť evidence vozidla v registru silničních vozidel má pouze deklaratorní 

povahu. Není podstatné, kdo je veden jako vlastník v registru silničních vozidel, ale to, kdo 

skutečně majitelem vozidla je, tedy kupující na základě kupní smlouvy. Tudíţ kupní smlouva 

musí být řádně sepsaná a její součástí by měl být předávací protokol k vozidlu, kde bude 

vyznačen den a doba předání předmětu koupě, tedy vozidla. Před samotným předáním vozidla 

a vystavením předávacího protokolu vlastník odhlásí vozidlo  na evidenci vozidel. K tomu 

potřebuje všechny doklady, tj. smlouvu, osvědčení o registraci, technický průkaz a doklad o 

pojištěný. Následně nechá prodávající odhlášení zapsat do technického průkazu a doklady 

předá kupujícímu. Samozřejmě převodem vozidla zaniká pojištění, ale nikoliv dnem převodu, 

ale aţ dnem oznámení této skutečnosti pojišťovně. Tím celá věc pro prodávajícího končí. 
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PŘÍLOHA č. 6  
 

Sazby náhrad za pouţívání motorových vozidel 
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PŘÍLOHA č. 7 

 

 
Průměrné ceny pohonných hmot 
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