Převod vozidla – rizika spojená se zápisem nového vlastníka do registru
vozidel
S prodejem vozidla se pojí nezbytné administrativní úkony, které často mohou zúčastněným
působit obtíže. Do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu
je nutné podat žádost o zápis změny vlastníka v registru vozidel. K žádosti je nutné přiložit
technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, protokol o evidenční kontrole a
zelenou kartu.
Změna vlastníka v registru vozidel se zásadně provádí na základě společné žádosti dosavadního
vlastníka a nového vlastníka (tzn. kupujícího a prodávajícího). V praxi se nezřídka objevují
případy, kdy je jeden nebo druhý zplnomocněn k podání žádosti, což může situaci značně
komplikovat. Běžně dochází k tomu, že je kupujícímu po zaplacení kupní ceny předáno vozidlo
včetně veškerých dokladů a prodávající mu udělí plnou moc pro přepis vozidla v registru. Co
ale dělat v případě, že kupující s přepisem vozidla otálí?
Prodávající se bezesporu ocitá v nešťastné pozici, protože povinnost zajistit přepis v registru
leží primárně na něm, nadto je podání jednostranné žádosti o přepis (tzn. bez souhlasu nového
nabyvatele) v této fázi vyloučeno. Pokud přepis nebude z jakéhokoliv důvodu proveden (byť
se k jeho zajištění zaváže kupující v kupní smlouvě a má udělenou plnou moc), vystavuje se
prodávající riziku uložení pokuty ve výši až 50.000,- Kč. Dále je třeba zdůraznit, že nedojdeli po převodu vlastnického práva k zápisu změny vlastníka, prodávající se vystavuje
objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za porušení povinnosti řidiče podle § 125f
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Na obdobné situace ovšem
zákon pamatuje - uvedená odpovědnost dosavadního vlastníka je vyloučena, podal-li v době
před porušením povinnosti řidiče žádost o zápis změny provozovatele vozidla. Uvedený
liberační důvod není vázán na úspěšné ukončení řízení o zápis změny, ale toliko na podání
žádosti.
Další kroky mohou být následující:
•
•

•

Prodávající může zaslat kupujícímu výzvu ke splnění jeho povinností.
Pokud by kupující nereagoval, může prodávající podat samostatnou žádost o zápis změny
vlastníka vozidla na příslušný úřad, ke které připojí kupní smlouvu a výzvu zaslanou
kupujícímu.
Následně úřad sám písemně vyzve kupujícího, což jej v některých případech může přimět
k činnosti spíše než výzvy od prodávajícího. Nezřídka je ale kupující nekontaktní a nedaří
se mu zásilky doručovat, případně na ně nijak nereaguje. V tom případě úřad nemůže činit
žádné další kroky a odkáže prodávajícího na civilní řízení.

Jak vyplývá z výše uvedeného, je nezbytné, aby prodávající zaujal k věci aktivní přístup a
žádost podal i bez součinnosti kupujícího, přestože této v zásadě nemůže být v první fázi
vyhověno. Je to ale způsob, jak se zprostit jeho objektivní odpovědnost za přestupky řidiče.

Prodávající by měl následně podat žalobu na určení vlastnického práva k vozidlu. Soudu
je nutné dokázat, že došlo k převodu vlastnického práva k vozidlu na podkladě kupní smlouvy,
a dále že je dán naléhavý právní zájem na určení vlastníka vozidla. Judikatura dovozuje, že
sama skutečnost, že nový vlastník vozidla nekomunikuje a odmítá provést příslušné změny
v registru vozidel, je sama o sobě „naléhavým právním zájmem“, proto v této části není podání
žaloby rizikové. Naopak u prokazování vlastnictví vozidla může dojít ke komplikacím. Pokud
bude žaloba úspěšná a soud určí, že vlastníkem vozidla je kupující, může provést úřad změnu
v registru vozidel pouze na podkladě pravomocného rozsudku, tedy již bez další součinnosti
kupujícího. Není bohužel pochyb o tom, že se jedná o časově náročný a potenciálně nákladný
spor. Je v zájmu každého si provedení přepisu v registru pohlídat a pokud možno podat úřadu
společnou žádost.
Této otázce se v roce 2021 věnoval i Ústavní soud, který v nálezu sp. zn. Pl.ÚS 114/20, ze dne
9. 11. 2021, potvrdil dosavadní praxi, tedy že jedinou možností, jak se domoci přepisu v registru
vozidel bez součinnosti jedné ze stran, je podání shora zmíněné určovací žaloby.
Doporučení na závěr: pokud se při prodeji nebo koupi vozidla chcete vyhnout potížím,
neudělujte plnou moc k přepisu nového vlastníka do registru vozidel, ale vyřiďte žádost
o zápis do registru společně.
Tým advokátní kanceláře Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s.
Mgr. Klára Slívová, advokátka

