
REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ A ZNAČKY K UMÍSTĚNÍ NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJITELNÉ 

K SILNIČNÍMU VOZIDLU (NOSIČ KOL) 

 

Od 1. ledna 2016 lze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností požádat o registrační značku 

na přání. Novelizovaný zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích v § 7b stanoví konkrétní podmínky, za kterých lze vydat registrační značku na přání. 

Registrační značka na přání 

(1) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka 

lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací 

velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic nebo kombinací arabských číslic. 

Registrační značka na přání nesmí být tvořena pouze z písmen latinské abecedy. Z rozsahu 

latinské abecedy nebude možno použít písmena G, CH. O. Q. a W a dále speciální znaky (- * / 

? ! § apod.)  

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud 

a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému 

národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku 

orgánu veřejné moci nebo státu (např. PČR, HZS, MDCR apod.) 

b) stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a 

tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a 

c) splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání. 

(3) Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou 

působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s 

přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány. 

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, 

pokud registrační značka na přání splňuje podmínky podle odstavce 2 a pro žadatele již není 

rezervována jiná registrační značka na přání. 

(5) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 3 

měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky podle odstavce 1, obecní úřad 

obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace 

zaniká. 

(6) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na formu a strukturu registrační značky na 

přání, provedení tabulky s registrační značkou na přání a způsob umístění tabulky na silničním 

vozidle. 



 

Prováděcím předpisem je vyhláška č. 343/2014 Sb. a příloha č. 16 této vyhlášky obsahuje vzory 

tabulek registračních značek, včetně RZ na přání: 

 



 

Podle § 7d lze vydat i další tabulku RZ 

§ 7d 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního 

vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu 

přidělenou 

a) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo 

b) v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na 

přání. 

 

Zákon č. 239/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 56/2001 Sb., mění rovněž zákon o správních 

poplatcích a stanoví ceny za tabulky RZ na přání a další tabulky RZ: 

 Vydání tabulky registrační značky na přání  5 000 Kč za každou tabulku 

 Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu 

přidělenou  600 Kč za každou tabulku. 



Článek převzat: http://www.cspsd.cz/428-registracni-znacka-na-prani 

https://email.muzbk.cz/owa/redir.aspx?C=3a49527aaa27499fa692269285b51ebf&URL=http%3a%2f%2fwww.cspsd.cz%2f428-registracni-znacka-na-prani

