Aktuální informace k Metodickému pokynu č. 1/2004

Na základě nových informací a podnětů z řad pracovníků dopravních referátů obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „úřad“) vydává odbor schvalování vozidel a
předpisů aktuální informace k problematice jednotlivého dovozu.
1) Doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu
U vozidel dovezených ze států EU není možné vystavit jednotnou celní deklaraci a dle
zákona č. 56/2001 Sb. je nutno předkládat „doklad o vyřazení vozidla z registru jiného
státu“.
Dle současných informací Ministerstva dopravy je tento doklad dostupný ze všech států
EU s výjimkou Belgie. Podle oficiálního vyjádření belgického Ministerstva spojů a
infrastruktury se zmiňovaný dokument nevydává, předmětné vozidlo se v Belgii
vyřazuje z registru až v okamžiku jeho fyzické likvidace nebo při zapsání do registru
v jiném státě.
Na základě tohoto oficiálního vyjádření se u vozidel jednotlivě dovezených z Belgie za
den vystavení dokladu o vyřazení vozidla z registru jiného státu považuje datum podání
žádosti o schválení technické způsobilosti na úřadě, doložené technickým protokolem a
dokladem o koupi vozidla v Belgii (kupní smlouva), čímž je v tomto případě splněna
podmínka doložení potřebných dokladů a další „doklad o vyřazení vozidla z registru
jiného státu“ se nevyžaduje.
Upozorňujeme, že toto opatření se vztahuje pouze na jednotlivě dovezená vozidla
z Belgie. Jakékoliv případné rozšíření tohoto opatření na další státy EU bude
akceptováno pouze na základě oficiálního sdělení daného státu předloženého
Ministerstvu dopravy, které následně tuto informaci oficiálně sdělí všem dotčeným
stranám.
2) Vydání technického průkazu na základě COC listu
Vydání technického průkazu na základě COC listu (nově vyrobené vozidlo, které je
držitelem homologace typu ES – viz Metodický pokyn č. 1/2004, článek 1, odst. 1) –
v tomto případě se schválení technické způsobilosti pouze přebírá, úřad nerozhoduje o
schválení (vyplývá z jednotlivých směrnic ES, na základě kterých se vydává
homologace typu ES!) a nelze vybírat správní poplatek za schválení technické
způsobilosti, neboť tento úkon odpadá. Úřad vybírá správní poplatek až za registraci
vozidla.
Upozorňujeme, že i v případě nově vyrobených vozidel s COC listem zákon č. 56/2001
Sb. umožňuje postupovat tzv. dvoustupňově, tj. jeden úřad vystaví technický průkaz
(bez správního poplatku) a druhý vozidlo registruje (se správním poplatkem za
registraci).
V Metodickém pokynu č. 1/2004, v článku 3, odst. 2 je uvedeno v poznámce, že úřad
vždy založí minimálně kopii předloženého COC listu. Podle jednotlivých směrnic ES o
homologaci typu ES úřady v ČR i v EU nemají striktní možnost při vystavení
registračních dokladů příslušný COC list odejmout, proto Ministerstvo dopravy zvolilo

uvedenou variantu – založení minimálně kopie v případech, kdy žadatel trvá na vrácení
předloženého COC listu. V případech, kdy je COC list vrácen žadateli je nutno do něho
provést zápis „Dne xx.xx.xxxx vydán TP č. xx xxxxxx“, potvrzený podpisem a razítkem
úřadu. Zápis může být proveden ručně tak, aby byl na COC listu jednoznačně viditelný.
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