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Všem držitelům schválení technické
způsobilosti
Všem obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností a všem krajským úřadům
Všem stanicím technické kontroly
Vyřizuje / linka
Tichý Martin, Ing. / 225131347

Praha
26.05.2020

Věc: Stanovisko k vyplňování Osvědčení o registraci vozidla - Část II.

Vzhledem k rozdílnému označení položek zapsaných v různých verzích Osvědčení
o registraci vozidla Část II. (Technický průkaz) nebo v Technickém průkazu (dále jen „technický
průkaz“) a v základním technickém popisu (dále jen „ZTP“), vydáváme stanovisko držitelům
schválení technické způsobilosti a příslušným úřadům.
Vzhledem k faktu, že v současné době jsou stále platné starší a novější vzory technických
průkazů, které se liší v označování jednotlivých položek, stejně jako se liší číslování ZTP,
sdělujeme následující pravidla při vyplňování technických průkazů a ZTP.
Do 31. 12. 2020 se mohou data do technických průkazů tisknout v souladu s označením
uvedeném v použitém schválení a může tedy dojít k nesouladu označení položek uvedených
v kolonce „DALŠÍ ZÁZNAMY“ a položek uvedených v kolonce „TECHNICKÝ POPIS
VOZIDLA“. Pro správnost uvedené položky v dalších záznamech je rozhodující její faktický
význam či hodnota, nikoliv její číselné označení. Rozpor v tomto číslování není chybou či závadou.
Po 31. 12. 2020 (v souvislosti s ukončením platnosti „starých“ vzorů technických průkazů)
musí být v kolonce „DALŠÍ ZÁZNAMY“ označení uvedené položky v souladu s označením,
které je uvedeno ve vzoru technického průkazu, do kterého se data tisknou. Tomuto musí být
přizpůsobena i vystavovaná ZTP.
Uvedené datum se vztahuje k datu vystavení dotčeného technického průkazu.
Ministerstvo doporučuje z důvodu zpřehlednění záznamů do technického průkazu upravit
v nejkratším možném termínu zapisované položky v ZTP a technických průkazech takovým
způsobem, aby odkazy odpovídaly použitému tiskopisu, nejpozději do 31. 12. 2020.
V souvislosti s tímto stanoviskem dále uvádíme, že platnost schválení hromadných
přestaveb není dotčena rozporem mezi uvedeným označením položek ve schválení vůči
označení použitého technickému průkazu vozidla, do kterého se zápis provádí. Nejpozději od 1. 7.
2020 je tedy nutné při zápisu hromadné přestavby uvádět označení uvedené položky v rozhodnutí o
schválení technické způsobilosti hromadné přestavby tak, aby údaje uváděné v technickém průkazu
byly zapsány správně dle významu položky nebo její hodnoty. Je třeba vždy uvádět označení v
souladu s označením uvedeném v doplňovaném technickém průkazu.
S pozdravem

Ing. Jiří Počta
zástupce ředitele
Odbor provozu silničních vozidel

Ing. Jiří Počta
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