Optimalizační opatření k ŽU Pořízení silničního vozidla
„Změna vlastníka silničního vozidla_V2“

Nastínění problému
Změna vlastníka nebo provozovatele se řídí §8 zákona č. 56/2001 Sb. Zde platí povinnost
požádat o změnu vlastníka (nebo oznámit změnu vlastníka) do deseti dnů od převodu nebo
přechodu vlastnických práv, případně od nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém
řízení. Dnes nejčastěji vozidlo přepisuje kupující na základě kupní smlouvy a plné moci od
původního majitele vozidla. Problém vzniká v případě, když si kupující tuto povinnost nesplní
a užívá vozidlo, aniž jej přepsal na svou osobu. Zároveň však v danou chvíli disponuje
osvědčením o registraci vozidla a velkým technickým průkazem. Prodávající je tak
v prakticky neřešitelné situaci, protože bez dokladů k vozidlu (velký technický průkaz
a osvědčení o registraci vozidla) mu vozidlo na úřadě neodepíší a je tedy stále veden jako
majitel již prodaného vozidla. To znamená, že veškeré případné pokuty a postihy spojené
s užíváním vozidla, s neplacením povinného ručení, atd. jdou k újmě již jen formálnímu
majiteli, který při prodeji dal kupujícímu nejen veškeré doklady k vozidlu, ale také plnou moc
k jeho přepisu. Pokud by se chtěl prodávající vyhnout tomuto riziku, musel by s kupujícím
zajít na úřad osobně. Vzhledem k otevírací době registru vozidel, která kopíruje pracovní
dobu, to může být v mnoha případech problém.

Návrh řešení
Možnost vyřídit přepis pouze na úřadě v rámci úředních hodin, byť bez místní příslušnosti, je
také jedním z důvodů, proč mnoho přepisů probíhá na základě plné moci. V zahraničí
některé obdobné služby poskytují pošty nebo dokonce pojišťovny (především přepis/zápis
vozidel a vydávání vývozních značek). Bylo by zajímavé zabývat se dále například tím, zda
by podobné služby v odpovídající kvalitě mohl poskytovat také systém Czech POINT či jiné
subjekty.
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Možnosti podpory od MV ČR
Tým PMA 3 fungující pod odborem eGovernmentu na Ministerstvu vnitra vytváří nejen
návrhy optimalizačních opatření, ale také pomáhá s analýzou služeb či informačních
systémů a poskytuje konzultace ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Tedy, obrací se na
nás gestoři ve věci participace na elektronizaci vybraných služeb či výstavbě nových
informačních systémů. Jsme připraveni zapojit se do dalších projektů.
Konkrétně umíme pomoci s aplikací výzkumných metod i s analýzami pro vás klíčových
služeb, systémů či jiných oblastí, dále pak s designem služeb i s definováním funkcionalit
informačních systémů. Máme znalosti ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Můžeme vám
poskytnout informace týkající se mimo jiné elektronické identifikace a elektronických
občanských průkazů, Portálu občana či informačních systémů jako je registr práv
a povinností. Nejen ve všech těchto oblastech nás můžete oslovit. Rádi také zodpovíme
všechny případné dotazy.
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