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    Vážení členové, příznivci a majitelé vozidel vyrobených bývalým 
koncernem IFA, dovolte nám, abychom vám popřáli pohodové prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví a úspěšné vykročení do roku 2015. 
Na vašich cestách samé pozitivní zážitky vždy s bezpečným návratem! 
                                                                                       výbor  a  KK  ZS        
    Co nového v naší organizaci… 
Po zdařilém letním srazu „Dvoutakti na kolejích“ a srpnové retrojízdě, se výbor 
sešel za účelem zajištění podzimní jízdy, předsilvestrovského setkání a hlavně 
na rozdělení úkolů v rámci přípravy hlavní akce příští sezóny o které je psáno 
níže. Dále se výboru podařilo dohodnout s vedením Veterán Wartburg klubu 
možnost testování vozidel (tj. vystavení průkazu HV, nižší sazby pojištění ap.)  
Od nového roku bude možné otestovat vůz na historickou původnost členům 
ZS za cenu jako členovi uvedeného klubu. Další podrobnosti budou na webu.  
 
   Jak již bylo uvedeno v usnesení z valné hromady, mají členové kteří zaplatí 
členské příspěvky do termínu konání VH, možnost  snížení výše o 1/3. Lze to 
učinit hotově na akci pokladníkovi, nebo zaslat složenkou, či přímo na náš 
účet u FIO banky č. 2200201869/2010. Členské kluby mají přidělen svůj VS, u 
fyzických osob předpokládáme, že platba dojde z účtu vedeným na vl. jméno. 
 
  Podzimní jízda do automuzea Pelechov se uskutečnila v sobotu 18.října a 
na trase se postupně připojilo 20 posádek s trabanty, wartburgy, barkasem a 
garantem. Zážitek to byl opravdu jedinečný. V expozici účastníci shlédli přes 
10.000 modelů vozidel a následně přes tři sta skutečných automobilů, 
převážně americké výroby, ale nechyběli ani vozy z NDR, SSSR a ČSSR.  
Následně se část výpravy po obědě zúčastnila prohlídky zámku na Mělníce. 
 
  Další tradiční akce, kterou se stalo předsilvestrovské setkání, se chystá na 
27.prosince do areálu dolu Anna v Příbrami, místní letiště, rodinného pivovaru 
Vilém a diskotéku Safari v Jincích. Kdo se včas přihlásil, má zajištěn i nocleh 
se snídaní a stráví jeden z posledních dnů roku 2014 v příjemné společnosti. 
 
  Nyní s předstihem, ale o to srdečněji vás zveme na náš celostátní sraz 
„Dvoutakti na kolejích“, který se uskuteční o víkendu 5.-7. června 2015  
v autocampu Chabařovice (u Ústí nad Labem). Na programu bude kromě 
spanilé jízdy návštěva železničního muzea, jízda historickou dráhou, prohlídka 
skanzenu v Zubrnicích a hradu Střekov. Nebude chybět výstava vozidel a VH. 
  Další informace a ceny budou uvedeny na www.aice.cz a www.trabime.cz 
 
     Co nového na silnicích …. 
Jak jistě víte, bylo na sklonku léta i přes protesty odsouhlaseno zřízení 
nízkoemisní zóny v centru Prahy, vývoj dál budeme sledovat a informovat vás. 
V průběhu roku 2015 dojde ke změnám v evidenci vozidel, zejména zrušení 
tzv. polopřevodu a odlišnému průběhu oblíbeného depozitu. Média zatím 
informují nepřehledně, přesné informace pochopitelně probereme na VH.  

http://www.aice.cz/
http://www.trabime.cz/


 
    Jak s tažením přívěsu? 
Od listopadu 2014 vstoupila v platnost úprava předpisu (tedy sjednocení s EU) 
v jakých případech můžeme táhnout přípojné vozidlo s příslušným oprávněním 
tj.skupinou ŘP. Od ledna 2013 je zavedena skupina B96, se kterou můžete 
řídit soupravu s nejvyšší dovolenou hmotností 4250kg a její pořízení zvládnete 
v autoškole během několika hodin za cenu kolem 3000 Kč včetně poplatků 
magistrátu. Jenže při přepisu směrnice 2006/126/ES došlo k chybě a Češi tak 
nesměli tahat přívěsy nad 750 kg. Tato chyba byla nedávno napravena, tak  
nyní lze za vozidlem pro oprávnění skupiny B lze tahat přípojné vozidlo o 
největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud celková hm.soupravy 
nepřevyšuje 3500 kg. Pokud řidič řídí soupravu o celkové hmotnosti přes 4250 
kg, tak už musí být bezpodmínečně držitelem oprávnění skupiny B+E.  
V případě zjištění porušení to znamená pro řidiče rok až dva bez řidičáku, 
pokuta 25.000 – 50.000,-Kč a čtyři trestné body. Pozor tedy na pojem celková 
a okamžitá hmotnost. Např. když držitel skup.B za SUV připojí prázdný velký 
podvalník, zpravidla překročí celkovou dovolenou hmotnost soupravy 3,5t, 
navíc pochopitelně nesmí být překročena okamžitá hmotnost přívěsu uvedená 
v TP tažného vozidla (rozlišuje se na hm. bržděného a nebržděného přívěsu). 
V rámci nejvyšší povolené celkové hmotnosti soupravy do 3,5t můžete táhnout 
vozík dokladově těžší celkové hmotnosti, ale nesmíte ho naložit na povolenou 
hmotnost pro daný typ vozidla. Např. vozidlo o celkové hmotnosti 1500 kg 
může mít připojen přívěs o celkové hmotnosti 1800 kg, ale protože údaj v TP 
povoluje max.hmotnost na tažném zař. 1000 kg, nesmí okamžitá hmotnost 
přívěsu tuto hodnotu překročit. Pozor přitom na svislé zatížení koule dle údajů. 
   Pro větší názornost uvádíme několik příkladů „splnitelnosti“ vozidel: 
1.) K wartburgu 353, jehož celková hmotnost je dle TP 1300 kg a má nejvyšší 
přípustnou hmotnost přívěsu 650 kg připojím vozík o celkové hmotnosti 750 
kg, splňuji s rezervou celkovou hmotnost soupravy 3500kg, ale naložit přívěs 
mohu o 100 kg méně, než je dovoleno, aby okamžitá hmotnost přípojného 
vozidla nepřekročila povolenou mez. V takovém případě postačí ŘP skupiny B 
2.) Podobná situace bude v případě trabanta, k němuž připojím bržděný 
karavan o celkové hmotnosti 500 kg. Protože v TP je povolená hmotnost 
bržděného přívěsu 400 kg a karavan má pohotovostní hmotnost 380kg, mohu 
jej zapřáhnout, ale campingové vybavení v něm nesmí být těžší než 20kg. 
3.) Jiná situace nastane, když za octavii s celkovou hmotností 2129 kg, která 
smí táhnout přívěs o hmotnosti 1800 kg a bude plně naložen, činí celková 
hmotnost soupravy 3929 kg. V takovém případě musí být řidič držitelem 
oprávnění rozšířeného na B96 nebo skupiny B+E 
4.) Při zapřažení přívěsu za terénní automobil o hmotnosti 2845 kg, který 
může na kouli tahat dalších 2800 kg, se celková hmotnost soupravy dostane 
přes povolených 4250 kg pro skupinu B96. Takže musí řidič vlastnit oprávnění 
pro skupinu B+E se kterou může teoreticky řídit soupravu do celk.hm. 7000kg.       
     Doufáme tedy, že jsme vám současnou legislativu ozřejmili a ušetříme vám 
případné nepříjemnosti při náhodné silniční kontrole. Na závěr ještě malou 
připomínku k svislému zatížení tažného zařízení. Odborníci doporučují rozložit 
náklad spíše kouli zatěžující, než nadlehčující, neboť při přejezdu nerovnosti 
může dojít k nežádoucímu rozkmitání vozidla s následkem nehody.   P.Křovák  



                    ZMĚNY V REGISTRU VOZIDEL OD 1.1.2015 
 
Upozorňujeme na změny zákona č. 56/2001 Sb., které podstatně mění způsob 
vedení registru vozidel a dotknou se většiny majitelů vozidel. Dne 1.1.2015 totiž 
nabývá účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. a 
další související zákony. 
 

 Některé důležité změny zákona č. 56/2001 Sb.: 
- místní příslušnost úřadu bude určena podle místa bydliště původního provozovatele 
nebo sídla firmy, tzn. že i „kompletní“ převod vozidla na nového provozovatele 
proběhne na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 
má sídlo nebo bydliště původní provozovatel;  
- místní příslušnost úřadu bude určena podle místa bydliště původního provozovatele 
nebo sídla firmy i v těch případech, kdy dojde k přechodu vlastnických práv (to 
znamená v případech, kde nejde o vůli dvou stran, např. dědictví, dražba exekutora, 
apod.); žádost o změnu vlastníka a provozovatele bude tedy podána u úřadu obce 
s rozšířenou působností v místě bydliště či sídla posledního v registru zapsaného 
provozovatele vozidla (např. u dědictví tedy dle místa posledního bydliště zemřelého) 
- při změně vlastníka se registrační značka nebude měnit, změna registrační zn bude 
provedena pouze za značku, která byla ztracena, odcizena, poškozena či zničena; 
- registrační značky na přání a třetí tabulka na nosič kol se budou vydávat 
až od 1.1.2016;  (za poplatek) 
- při zápisu nového vlastníka nebo provozovatele vozidla bude nutná v případě nepří-
tomnosti 1 z účastníků této změny plná moc podepsaná úředně ověřeným podpisem 
- tzv. „polopřevody“ vozidel (odhlášky) již nebudou prováděny, zápis nového 
vlastníka bude probíhat v jednom řízení do 10 pracovních dnů od převodu nebo 
přechodu vl.práva (např. zakoupení vozidla), přitom musí být mimo jiné vždy přiložen 
protokol o evidenční kontrole, který ke dni podání žádosti nebude starší než 14 dnů; 
- protokol o evidenční kontrole ne starší než 14 dnů bude nutné nově předkládat při 
každé změně jak vlastníka, tak provozovatele vozidla (dosud jen při změně 
provozovatele), tedy například i při ukončení leasingu; 
- 1. zápis vozidla do registru a každá změna jak vlastníka, tak provozovatele vozidla 
budou zpoplatněny správním poplatkem ve výši 800,- Kč (je-li vlastník současně i 
provozovatelem, poplatky se nesčítají, hradí se pouze 800,- Kč); 
- změní se terminologie, dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 
(tzv. depozit) bude nově označen jako vyřazení vozidla z provozu, trvalé vyřazení 
z registru silničních vozidel pak bude zánikem vozidla; 
- u vozidel, která budou k 31.12.2014 v tzv. „polopřevodu“ na nového vlastníka, bude 
povinnost „doregistrovat“ vozidlo nejpozději do 30.6.2015, v případě nesplnění této 
povinnosti bude vozidlo považováno za zaniklé, ztratí technickou způsobilost a 
nebude možné jej již nikdy provozovat;   
- bude-li trvat vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích 
měsíců (dosavadní tzv. „depozit“), bude vlastník vozidla povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití, bude se to týkat i 
vlastníků vozidel vyřazených z provozu k 1.1.2015 dobu kratší, než 18 měsíců (od 
1.7.2013 do 31.12.2014), u kterých lhůta, po které budou povinni podat oznámení 
o místě a účelu využití vozidla, uplyne dne 1.1.2016;   
- u majitelů vozidel dočasně vyřazených z registru k 1.1.2015 více jak 18 měsíců 
(tzn. před 1.7.2013) bude povinnost podat oznámení o místě a účelu využití do 
konce roku 2015, při nesplnění této povinnosti se bude vozidlo k 1.1. 2016 považovat 
za zaniklé, ztratí technickou způsobilost a nebude možné jej již nikdy provozovat; 
- zákon výrazně rozšiřuje počet přestupků a správních deliktů za nesplnění 
povinností uvedených v zákoně č. 56/2001 Sb.  
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