
Úkon úřadu Poplatek Poznámka 

Motocykl do 50 cm3 – zápis do registru vozidel 300 Kč 

osvobozeno na základě 
rozhodnutí soudu   

o dědickém řízení nebo  
o zániku společného jmění 

manželů 

Motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním 
vozíkem nebo motorové tříkolky, popř. motorové čtyřkolky – zápis do registru 
vozidel 

500 Kč 

osvobozeno na základě 
rozhodnutí soudu  

o dědickém řízení nebo  
o zániku společného jmění 

manželů 

Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – zápis do registru vozidel 800 Kč 

osvobozen držitel průkazu 
ZTP a ZTP/P; osvobozeno 

na základě rozhodnutí 
soudu o dědickém řízení 

nebo o zániku společného 
jmění manželů 

Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně – zápis do registru vozidel 500 Kč 

osvobozeno na základě 
rozhodnutí soudu  

o dědickém řízení nebo  
o zániku společného jmění 

manželů 

Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti – zápis do registru vozidel 700 Kč 

osvobozeno na základě 
rozhodnutí soudu  

o dědickém řízení nebo  
o zániku společného jmění 

manželů 

Vyřazení vozidla z provozu 200 Kč  

Ukončení vyřazení vozidla z provozu  
není předmětem 

správního poplatku 

Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení  
není předmětem 

správního poplatku 

Zápis zániku silničního vozidla  
není předmětem 

správního poplatku 

Vydání tabulky registrační značky 200 Kč za každou tabulku 

Vydání tabulky zvláštní registrační značky 500 Kč za každou tabulku 

Vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití  osvobozeno 

Vydání tabulky registrační značky nebo registrační značky na přání k umístění 
na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu 

600 Kč za tabulku 

Vydání tabulky registrační značky nebo registrační značky na přání již vozidlu 
přidělené v případě jejího poškození 

600 Kč za každou tabulku 

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

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  

Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech 500 Kč  

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

Správní poplatky a jiné poplatky - registr silničních vozidel
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Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel (tažné 
zařízení, pohon LPG, změna bydliště, změna příjmení, změna názvu firmy aj.) 

50 Kč za každou změnu 

Výdej dat z registru vozidel 50 Kč 
za každou započatou 

stránku 

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení náhradou za doklad ztracený, zničený, 
odcizený, neupotřebitelný (vydání duplikátu) 

100 Kč  

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného 
vozidla 

2 000 Kč  

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo 
uděleno osvědčení o homologaci ES 

1 500 Kč  

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě 1 000 Kč 
osvobozen držitel průkazu 

ZTP a ZTP/P 

Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na 
alternativní palivo benzín – zkapalněný plyn nebo propan-butan (v případě, že 
není úprava typově schválena) 

500 Kč  

   

Motorové vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo 
s výjimkou motorové tříkolky – zápis do registru vozidel 

 

Poplatky na podporu 
sběru, zpracování, využití 
a odstranění vybraných 

autovraků podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech 

Splnění mezních hodnot emisí EURO 3 nebo vyšší (EURO 4, EURO 5,…) 0 Kč  

Splnění mezních hodnot emisí EURO 2 3 000 Kč 
platí se pouze při první 

přeregistraci (registraci) 
vozidla 

Splnění mezních hodnot emisí EURO 1 5 000 Kč 
platí se pouze při první 

přeregistraci (registraci) 
vozidla 

Nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1 nebo EURO 2 
10 000 

Kč 

platí se pouze při první 
přeregistraci (registraci) 

vozidla 

Poplatky se hradí v hotovosti, či bezhotovostně, na pokladně městského úřadu až po podání příslušné žádosti.
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