
Od ledna dochází ke změnám dvou zákonů, které mají dopad 
na motoristy: 

  
• Novela zákona č 56/2001 Sb.  – od 1.1.2015 končí tzv. polopřevody na 

registru vozidel, úprava poplatků 
  

V centrálním registru vozidel už od ledna nesmí být evidován vůz, který odhlásil původní vlastník, ale 
nový už jej nepřihlásil. Konec tzv. polopřevodů by tak měl očistit registr od aut s nejasným 
vlastníkem.  
  
Jak to bylo do konce roku 2014:  

• prodávající vozidlo odhlásí na „svém“ registru vozidel v místě trvalého bydliště 
• pošle/předá TP kupujícímu a ten si vozidlo přihlásí na sebe v místě svého trvalého bydliště tj. 

jedná se o dva úkony. 
  
Jak to je v roce 2015: novela se řídí pravidlem „třikrát jedna“  

• 1 registr vozidel – vždy pouze registr v místě bydliště prodávajícího (posledního 
provozovatele) 

• 1 žádost  - prodávající a kupující žádají „společně“ – mohou jít na úřad společně NEBO 
jeden může zmocnit druhého NEBO mohou oba zmocnit třetí osobu 
tím pádem 1 úkon.  
Důležité! Změnu vlastníka (převod, registrace, dědictví, ukončení leasingu) lze realizovat v 

zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci. 
  

K převodu vozidla na registru vozidel musí dojít do 10 pracovních dní od převodu vlastnického práva. 
V případě nerespektování hrozí každému pokuta 5 - 50 tis. Kč. 
Tímto se zcela ruší tzv. odhlášení vozidla. Již nebudou existovat vozidla v polopřevodu, neboť ve 
stejný okamžik bude vozidlo i přihlášeno.  
  
Zvyšují se správní poplatky za zapsání osobního automobilu do evidence motorových vozidel z 800 
Kč na 1400 Kč. Vydání tabulky registrační značky bude stát 300 Kč za kus. 
  
Více například na:  
http://www.registr-vozidel.cz/caste-dotazy/novela-zakona-c-56-2001 
V příloze naleznete leták Ministerstva dopravy k této změně. 
  
  

• Novela zákona č. 168/1999 Sb. – 15.1.2015 ukončení příspěvků za 
nepojištění vozidla předepisovaných ČKP 
  

Od 15. ledna již nebude moci Česká kancelář pojistitelů vydávat nové výzvy k zaplacení poplatku. 
Novela zákona příspěvky za nepojištění vozidla ruší. 
Poslední výzvy k zaplacení zašle Česká kancelář pojistitelů 14.ledna, po tomto datu, již nesmí. 
Všechny výzvy do tohoto data odeslané jsou platné a je nutné je zaplatit (pokud není objektivní důvod, 
že je výzva neoprávněná a bude požádáno o její prominutí). 
  
V příloze je novela zákona, která poplatky ruší. 

http://www.registr-vozidel.cz/caste-dotazy/novela-zakona-c-56-2001

