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Věc: Informace pro STK a ORP k postupu po 1.7.2015 u vozidel v tzv. "polopřevodu"

V souvislosti s ukončením přechodového období, týkajícího se vozidel, které jsou v tzv. 
„polopřevodu“ Vám sdělujeme následující.

V případě, že po 1.7.2015 žadatel o technickou prohlídku (podle § 8 odst. 1 vyhlášky 
č. 302/2001 Sb., v platném znění) přistaví vozidlo k technické prohlídce, které je v polopřevodu, 
musí provozovatel stanice technické kontroly (dále jen „provozovatel STK“) nejprve zjistit, zda 
u tohoto vozidla nezanikla technická způsobilost na základě ustanovení § 13 zákona č. 56/2001 Sb., 
v platném znění. Zjištění provede dotazem, zda oprávněná osoba (vlastník nebo provozovatel 
vozidla) podala žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru vozidel ve smyslu čl. II bodu 
4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění. Tuto skutečnost musí žadatel o technickou 
prohlídku doložit např.:

 kopie přijetí žádosti příslušným správním orgánem s podacím razítkem,
 doklad o zahájení řízení (výzva k předložení protokolu o technické prohlídce),
 usnesení o přerušení řízení ve věci žádosti o zápis vlastníka do registru vozidel.

Následně provozovatel STK provede technickou prohlídku a uvede do poznámky v protokole 
o technické prohlídce zápis: 

„žadatel doložil podklady prokazující zahájení řízení ve věci žádosti doregistrace vozidla 
podle čl. II bodu 4 písm. b)zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění.“.  

V opačném případě odmítne u vozidla provést technickou prohlídku, neboť vozidlo ve smyslu 
čl. II bodu 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění, zaniklo. 
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