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CENÍK
CENÍK SLUŽEB

Úkony Cena bez DPH

Okres Třebíč 390 Kč

Ostatní kraje 890 Kč

Individuálně dovezené vozidlo 1 900 Kč

Vyřízení STK/Měření emisí 490 Kč

Máte toho víc nebo chcete spolupracovat? Máme pro Vás lepší cenu! 

SPRÁVNÍ POPLATKY                

Popis poplatku Cena

Motocykl do 50 cm3 300 Kč

Motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500 Kč

Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800 Kč

Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500 Kč

Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700 Kč

Vyřazení vozidla z registru (dočasně) 100 Kč

Vydání registračních značek (pokud jsou u vozidla vydány 2 ks RZ) 450 Kč

Vydání registračních značek (pokud je u motocyklu a přívěsu vydán 1 ks RZ) 250 Kč

Zápis změny do technického průkazu 50 Kč

Duplikát velkého nebo malého technického průkazu 100 Kč

Vystavení čistopisu velkého TP u individuelně dovezeného nového vozidla s homologací ES 1 500 Kč

Vystavení čistopisu velkého TP u individuelně dovezeného ojetého vozidla 2 000 Kč

Změna vlastníka 800 Kč

Vyřazení vozidla z provozu 200 Kč

Vydání tabulky registrační značky 200 Kč / ks

Vydání tabulky registrační značky na přání 5 000 Kč / ks

Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou 600 Kč / ks

Vydání tabulky zvláštní registrační značky 500 Kč / ks

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50 Kč / ks

Vydání řidičského průkazu 50 Kč

Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu 10 Kč

Vydání paměťové karty podniku 700 Kč

Vydání paměťové karty dílny 700 Kč

Vydání paměťové karty řidiče 700 Kč

Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo 
jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu 300 Kč
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Popis poplatku Cena

Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech 500 Kč

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo samostatného technického celku 2 000 Kč

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1 000 Kč

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti při hromadné přestavbě vozidel 500 Kč

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii vozidla nebo samostatného technického celku 2 000 Kč

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo 
výbavy vozidel 1 000 Kč

Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii při hromadné přestavbě vozidel 500 Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2 000 Kč

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1 500 Kč

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo 
dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1 000 Kč

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín – zkapalněný plny nebo 
propan-butan 500 Kč

Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b) 50 Kč / list


