
Žádost o rezervaci nebo přidělení  

registrační značky na přání k silničnímu vozidlu 
 
 

 

Registrační značka vozidla (vyplnit registrační značku, byla-li již vozidlu přidělena)                                                                                                    

 

 

Identifikační číslo silničního vozidla 

(VIN) - neuvádí se u rezervace 
 

 

Provozovatel vozidla: 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

rodné číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                IČO: 

 

 

místo trvalého nebo povoleného pobytu (nebo sídlo)        

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. …………PSČ……………………………….... 

žádá o  rezervaci / přidělení* registrační značky na přání k výše uvedenému vozidlu:
 

 

 

 

 

 
 
 

Požadovaný rozměr registrační značky* (nevyplňuje se u již přidělené registrační značky na přání): 

 

Rozměr 
Přední tabulka 

RZ 

Zadní tabulka 

RZ 

Počet povinných 

znaků v RZ 

Typ RZ 

(vyplní úřad) 

520 x 110 mm   8  

340 x 200 mm   8 

280 x 200 mm   8 

320 x 160 mm   8 

200 x 160 mm 
 

 7 

80 x 110 mm  5 
 

K žádosti se dokládá:

− doklad totožnosti žadatele

− zplnomocnění při zastupování

− v případě přidělení nové registrační značky na přání:

• žádost o zápis výše uvedeného silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo ještě není zapsáno v registru

silničních vozidel

• souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, který není současně jeho vlastníkem

− v případě rezervace žadateli již dříve přidělené registrační značky na přání nebo jejího přidělení k jinému silničnímu vozidlu,

jehož je žadatel vlastníkem nebo provozovatelem:

• žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, kterému byla výše uvedená registrační značka na přání

přidělena, v registru silničních vozidel nebo žádost o vyřazení tohoto silničního vozidla z provozu nebo žádost o zápis zániku

tohoto silničního vozidla nebo žádost o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu k tomuto vozidlu

• žádost o zápis výše uvedeného silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo ještě není zapsáno v registru

silničních vozidel (u přidělení registrační značky na přání)

• souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, který není současně jeho vlastníkem

• tabulky již přidělené registrační značky na přání k úschově nebo k výměně nálepky s termínem pravidelné technické prohlídky
 

 

 

V...................……………………       dne .......……………………………         Podpis žadatele..............………………………….

 *) požadované zakřížkujte

 

Informace o přidělené registrační značce na přání připravené k výdeji dostupná na www.olomouc.eu (úřad online / stavy žádostí / 

vydání registrační značky) 
 

        

                 

      

RZP 

(doporučujeme si připravit více variant a registrační značku
na přání vyplnit až po poradě s pracovníkem registru vozidel)

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Nove-registracni-znacky#%C5%BEadatel
https://www.olomouc.eu/urad-online/stavy-zadosti/registracni-znacky


 

Záznam registračního místa 

 

Technický průkaz číslo: ............................................................................... 

Osvědčení o registraci vozidla číslo:............................................................ 

Tabulka(y) s registrační značkou: ................................................. byla/y odebrána/y...................................................... ks 

Jiný doklad k silničnímu vozidlu: 

................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... ............................................................... 

 

Vyměřen správní poplatek .......................... Kč podle položky ………………. zákona o správních poplatcích. 

Doklad č. ..................................................... 

 

Potvrzení o převzetí dokladů žadatelem (nabytí právní moci) 

 

Tabulka(y) s registrační značkou: ............................................................... 

Technický průkaz číslo: .............................................................................. 

Osvědčení o registraci vozidla číslo: ........................................................... 

Jiné doklady:  

........................................................................................................................................................... ........................................ 

 

V ............................................. dne .................................. Podpis žadatele ............................................................................. 

 

............................................................................................................. 

       podpis oprávněné úřední osoby a otisk úředního razítka 
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