PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2003
IV. volební období
___________________________________________________________

497

Vládní návrh

zákon
ze dne ..........2003,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
V § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb., se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12,
který zní:
„(12) Daňové identifikační číslo obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část, kterou tvoří
obecný identifikátor. Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě jiný
obecný identifikátor, stanoví-li tak zvláštní zákon, a u právnické osoby identifikační číslo.
Není-li obecný identifikátor daňovému subjektu přidělen, přidělí správce daně vlastní
identifikátor.“
Dosavadní odstavce 12 až 16 se označují jako odstavce 13 až 17.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 196/1993 Sb.
Čl. II
Zákon č. 196/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani
z přidané hodnoty a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění takto:
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Článek I se zrušuje.

2.

V článku III se body 1 až 7 a 9 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 8.

3.

Článek IV se zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. III

V části druhé hlavě třetí zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním
příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se § 50 včetně
poznámky pod čarou č. 25c zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 136/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV
V zákoně č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv
a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. V
V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, se část
devátá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a zrušuje.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 129/1999 Sb.
Čl. VI
V zákoně č. 129/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, se článek II zrušuje.
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Změna zákona č. 17/2000 Sb.
Čl. VII
V zákoně č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 22/2000 Sb.
Čl. VIII
V zákoně č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 100/2000 Sb.
Čl. IX
V zákoně č. 100/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se
část druhá včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. X
V zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů, se část sedmá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39a zrušuje.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 241/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. XI
V zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, se část třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48i
zrušuje.
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Změna zákona č. 141/2001 Sb.
Čl. XII
V zákoně č. 141/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 262/2001 Sb.
Čl. XIII
V zákoně č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb., se části druhá a třetí včetně
nadpisů zrušují.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 477/2001 Sb.
Čl. XIV
V zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), se
část pátá včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. XV
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) byla-li při jeho pořízení z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň
z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.“.

2.

V § 6 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení vozidla z jiného
členského státu Evropské unie.“.
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Změna zákona č. 276/2002 Sb.
Čl. XVI
V zákoně č. 276/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVII
V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, se část patnáctá včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 575/2002 Sb.
Čl. XVIII
V zákoně č. 575/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá včetně
nadpisu zrušuje
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 322/2003 Sb.
Čl. XIX
V zákoně č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. XXV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost.
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I. Obecná část
1. Úvod
Návrh zákona zahrnuje novely zákonů, jejichž ustanovení je nutno uvést do souladu
s navrhovaným zákonem o dani z přidané hodnoty.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhovaný zákon v souvislosti s předložením návrhu nového zákona o dani z přidané
hodnoty a se zrušením dosavadního zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, především reaguje na nutnost změn v některých zákonech, kterými
byl v minulosti zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) novelizován. Jde o zrušení těch změn
dotýkajících se zákona o DPH, které pozbývají platnosti v souvislosti se zrušením
dosavadního zákona o DPH.
Dále je navrhována změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, a to v návaznosti na požadavek změny struktury daňového
identifikačního čísla, který vyplynul z jednání Stálého Výboru pro Administrativní Spolupráci
(SCAC ) dne 24.6.2003. Naše daňová správa byla vyzvána ke změně struktury dosavadních
třináctimístných DIČ, která nevyhovují limitu 12 míst nastavených v aplikacích VIES
členských států EU. Navrhuje se provést změnu DIČ u všech stávajících subjektů tím
způsobem, že trojčíslí FÚ včetně pomlčky by nahradil kód země CZ a kmenovou část by
potom tvořil příslušný identifikátor daňového subjektu.
Dále se jedná o návrh na provedení dvou změn v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých jiných zákonů, a to
v souvislosti se specifickým režimem uplatnění DPH při pořízení nového dopravního
prostředku z členských zemí Evropské unie. Navrhuje se stanovit, že zapsat do registru lze
pouze vozidla, u nichž byla zaplacena daň a dále stanovit povinnost předložit při registraci
motorových vozidel potvrzení o zaplacení daně, aby vozidla, u nichž by nebyla daň
zaplacena, nemohla být v České republice provozována.
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána, její slučitelnost s právními akty ES
Předložený návrh není v rozporu ani s Evropskou dohodou o přidružení České republiky
k ES ani s obecnými zásadami práva ES.
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
Navrhovaná úprava nezakládá nové dopady na státní rozpočet nebo rozpočty krajů a obcí.
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II. Zvláštní část
K části první:
V článku I jsou navrhovány změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů. Změna se týká struktury daňového identifikačního čísla, aby byla
v souladu s limitem 12 míst pro tato čísla podle aplikací systému VIES v členských státech
EU.
K částem druhé až čtrnácté a šestnácté až devatenácté:
V článcích II až XIV a XVI až XIX jsou obsaženy změny jednotlivých zákonů, kterými
byl za období let 1993 až 2003 změněn a doplněn zákon o DPH. Změny těchto zákonů
spočívají ve zrušení těch částí zákonů, které se vztahují k zákonu č. 588/1992 Sb., o dani
z přidané hodnoty, který je navržen ke zrušení v souvislosti s účinností nového zákona
o DPH. Články II až XIV a XVI až XIX neobsahují kromě zrušení částí zákonů žádné nové
změny nebo doplňky.
K části patnácté:
V článku XV jsou obsaženy věcné změny v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých jiných zákonů. Tato změna
se týká povinností souvisejících s přihlášením motorového vozidla k registraci. Vzhledem
k tomu, že v novém zákoně o DPH je obsažen zvláštní daňový režim při pořízení nového
dopravního prostředku z členských zemí Evropské unie, a to z důvodu existujících rozdílů
mezi sazbami DPH u dopravních prostředků mezi jednotlivými členskými státy EU, je nutné
zajistit zaplacení daně podle sazby DPH platné v České republice. Z těchto důvodů se proto
navrhuje, aby do registru silničních vozidel bylo možno zapsat silniční motorové vozidlo
pouze tehdy, jestliže byla při jeho pořízení z jiného členského státu Evropské unie zaplacena
daň z přidané hodnoty a dále to, že k přihlášce silničního motorového vozidla k registraci
musí žadatel, kromě jiných dokladů přiložit také potvrzení o zaplacení daně z přidané
hodnoty, a to tehdy, dojde-li k pořízení vozidla z jiného členského státu Evropské unie.
K části dvacáté:
Účinnost zákona je navrhována dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost.
V Praze dne 20. října 2003
Předseda vlády České republiky

Ministr financí

-9-

Úplné znění dotčených částí zákonů podle nového návrhu zákona
ze dne ……2003, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o dani z přidané hodnoty
(vypuštěný text je přeškrtnut jednoduchou čarou – nový text je uveden tučně)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
§ 33
Registrační povinnost daňových subjektů
(1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo
začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat
přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující
den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou
samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti
den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou
činnost.
(2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen
oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů.
(3) Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a
její umístění na území České republiky. Zpravidla třicet dnů před zrušením této stálé
provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně.
(4) Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do
patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud
zvláštní předpis nestanoví jinak.
(5) Registrační povinnost nemá daňový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo
jednorázová daňová povinnost, nebo u něhož je předmětem zdanění jen nemovitost, nemá-li
registrační povinnost kvůli jiné dani. Registrační povinnost se dále nevztahuje na poplatníky,
kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní
sazbou.
(6) Při plnění své registrační nebo oznamovací povinnosti je daňový subjekt povinen
sdělit své plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo,
identifikační číslo organizace, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění podle
odstavce 1. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským
subjektem, též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její
podnikatelské činnosti. Dále uvede údaje potřebné k určení místní příslušnosti správce daně,
druhu daňových povinností, které u ní přicházejí v úvahu, a své organizační jednotky.
Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou kromě tohoto
orgánu za ni v daňových věcech oprávněny jednat. Jde-li o daňový subjekt se sídlem nebo
bydlištěm v cizině, uvede vždy svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. Je-li se
zahájením činnosti spojena i povinnost platit zálohu na daň, uvede údaje potřebné pro
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číslo, je povinna si vyžádat toto číslo u příslušného orgánu.
(7) Dojde-li ke změnám skutečností uvedených v odstavcích 1 a 6, zejména zanikne-li
jeho daňová povinnost u některé z daní, je povinen tyto změny oznámit správci daně do
patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.
(8) Je-li daňovým subjektem osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na
území České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku
k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti
směřující k získání dani podrobených příjmů.
(9) Registrace nebo oznámení podle tohoto zákona se správci daně předkládá na tiskopise
vydaném ministerstvem. Na registračním tiskopisu musí daňový subjekt též výslovně
prohlásit, že jde o jeho první daňovou registraci nebo uvést, zda byl již někdy daňově
registrován a pokud ano, kdy, u jakého správce daně, jaké bylo přidělené daňové identifikační
číslo, jméno nebo název pod jakým byl registrován, a byla-li registrace odňata nebo zrušena,
důvody z nichž se tak stalo. Ministerstvo může rozšířit údaje požadované při registraci na
registračním tiskopisu, půjde-li o údaje nezbytné pro řádnou správu jednotlivých daní.
(10) Správce daně prověří údaje sdělené daňovým subjektem při registraci a v případě
pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve daňový subjekt, aby údaje blíže vysvětlil,
změnil, doplnil a doložil a zároveň určí lhůtu, v níž je daňový subjekt povinen na výzvu
odpovědět. Dodrží-li daňový subjekt tuto lhůtu, považuje se za dodrženou i lhůta uvedená v
odstavci 1, jestliže jinak k porušení lhůty uvedené v odstavci 1 nedošlo.
(11) Správce daně přidělí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikační číslo
a o provedené registraci mu vydá osvědčení. Toto číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve
všech případech při styku se správcem daně a dále, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Při
změnách skutečností uvedených v osvědčení je daňový subjekt současně s oznámením těchto
změn podle odstavce 7 povinen předložit osvědčení o registraci, na kterém správce daně
změny nebo jeho zánik vyznačí.
(12) Daňové identifikační číslo obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část, kterou tvoří
obecný identifikátor. Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě
jiný obecný identifikátor, stanoví-li tak zvláštní zákon, a u právnické osoby identifikační
číslo. Není-li obecný identifikátor daňovému subjektu přidělen, přidělí správce daně
vlastní identifikátor.
(12)(13) Nesplní-li daňový subjekt svoji registrační nebo ohlašovací povinnost,
zaregistruje jej správce daně z úřední povinnosti neprodleně, jakmile zjistí skutečnosti
zakládající tuto povinnost.
(13)(14) Nesplní-li daňový subjekt svoji povinnost podle odstavce 7, provede správce
daně příslušné změny v registraci nebo registraci zruší, jakmile zjistí rozhodné skutečnosti.
(14)(15) Jestliže daňový subjekt změní sídlo nebo bydliště, popřípadě u něho dojde ke
změně místní příslušnosti z jiného důvodu, oznámí tuto změnu svému dosavadnímu místně
příslušnému správci daně, který vyznačí na osvědčení omezení doby jeho platnosti. Před
skončením této doby je daňový subjekt povinen předložit toto osvědčení správci daně v místě
svého nového sídla nebo bydliště, který mu vydá nové osvědčení o registraci s vyznačením
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nového sídla nebo bydliště daňového subjektu. Touto přeregistrací zůstává původní den
účinnosti registrace k jednotlivým daním zachován.
(15)(16) Je-li správcem daně orgán obce, může podle místních podmínek zde stanovenou
registrační povinnost daňových subjektů vhodně omezit jak co do okruhu daňových subjektů,
tak co do okruhu jimi uváděných skutečností.
(16)(17) Ustanovení předchozích odstavců se použijí, pokud tento zákon nebo zvláštní
předpis nestanoví jinak.
_____________
13)

§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
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Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§6
(1) Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a
přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na
území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce, (dále jen
"žadatel").
(2) Povinné registraci podle odstavce 1 nepodléhá pracovní stroj přípojný (vozidlo patřící
do kategorie S podle přílohy tohoto zákona), který je účelově a technicky určen pro práce
v zemědělství; toto vozidlo lze však registrovat na žádost vlastníka. Na vozidlo nepodléhající
registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. B) až f) a § 39.
(3) Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo,
a) jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, a
b) je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) týkající se takového vozidla.,
c) byla-li při jeho pořízení z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň
z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.
(4) Přihláška k registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla musí
obsahovat
a) údaj o druhu a kategorii silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značku
(obchodní název stanovený výrobcem), typ silničního motorového vozidla a přípojného
vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a
přípojného vozidla a číslo schválení technické způsobilosti silničního motorového vozidla
a přípojného vozidla,
b) údaje o vlastníkovi silničního motorového vozidla a přípojného vozidla podle § 4 odst. 4
písm. a),
c) údaje o provozovateli silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, není-li
vlastník současně provozovatelem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
podle § 4 odst. 4 písm. b).
(5) K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel
přiloží
a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo,
které již bylo provozováno,
c) souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na
jiného provozovatele,
d) protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
nejedná-li se o nové vozidlo,
e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
f) doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném
vozidle, bylo-li zřízeno,
g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li
provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České
republiky.,
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členského státu Evropské unie.
_____________
5)
§ 4 zákona č. 168/1999 Sb.

