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III. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

 

Dne 1. ledna 2015 vešla v účinnost vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, 
prováděcí právní předpis k zákonu 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, a další související zákony (dále jen „zákon“).  

Po účinnosti vyhlášky praxe ukázala, že znění vyhlášky obsahuje chyby v označení 
jednotlivých částí vyhlášky, které je nutné odstranit a nahradit označením správným.  

Vzhledem k pokroku a vývoji v IT technologiích se projevilo, že Centrální registr 
vozidel vykazuje dostupnost na standardně vyrovnané úrovni, což odůvodňuje úpravu rozsahu 
údajů, vedených v podpůrných informačních systémech (podle Úmluvy podepsané dne 19. 
června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, 
Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k 
provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na 
společných hranicích, nebo v informačním systému Policie České republiky – PATRMV), jež 
nejsou k okamžiku zápisu změny do registru podpůrnými informačními systémy poskytnuty, a 
které lze do Centrálního registru vozidel podle stávající právní úpravy zapisovat ručně.  

Dále je třeba upravit část obsahující značky k umístění na nosné zařízení připojitelné 
k silničnímu vozidlu, náhrady registrační značky již k silničnímu vozidlu přidělené za 
poškozenou tabulku a značky na přání, a formát a velikosti jednotlivých alfanumerických 
znaků, které nejsou jednoznačně určeny.  

Po účinnosti vyhlášky praxe dále ukázala, že čerpání tiskopisů, vyrobených přede 
dnem nabytí účinnosti měněné vyhlášky, nikterak výrazně nesnížilo stávající zásoby, které i 
nadále postačují na pokrytí potřeby, a proto se z ekonomických důvodů posouvá objektivní 
lhůta pro možnost jejich použití.    

Vzhledem k tomu, že ve srovnání se stávajícím stavem dochází vlivem použití 
autodestruktivní samolepky jako ochranného prvku ke změně vizuálního provedení tabulek 
registračních značek, je z ekonomických důvodů navrhováno přechodné období pro možnost 
použití registračních značek vyrobených podle dosavadní právní úpravy, a to do doby 
vyčerpání jejich zásob.   

Součástí návrhu je změna vzoru dokladů používaných pro registraci zvláštních 
vozidel, osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného 
vozidla, uvedená v příloze č. 13 vyhlášky. Tato změna je vyvolána změnou výrobní 
technologie výrobce tohoto dokladu.   

Návrh nově zavádí technické parametry tvaru a velikosti jednotlivých 
alfanumerických znaků registračních značek, stejně jako rozměry a provedení tabulek 
s registrační značkou, ochranných prvků registračních značek či technickou specifikaci druhů 
tabulek registračních značek včetně požadavků na fyzikální vlastnosti tabulek registračních 
značek, které nebyly doposud legislativně podchyceny.  
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Návrh mění část přílohy č. 16 vyhlášky – vyobrazení alfanumerických znaků, příloha 
č. 16 nově obsahuje grafický manuál rozměrů a tvarů znaků registrační značky na tabulce 
s registrační značkou. 

Dochází k upřesnění druhé části přílohy č. 16 vyhlášky, obsahující vyobrazení vzoru 
znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky, kdy je navrhováno popisem a 
vzorem rozměrů a tvarů modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací 
značky České republiky doplnit vyhlášku o přílohu č. 25. 

Dochází také k upřesnění třetí části přílohy č. 16 vyhlášky, obsahující provedení 
tabulek registračních značek, kdy je navrhováno grafickým manuálem rozměrů a provedení 
tabulek s registrační značkou doplnit vyhlášku o přílohu č. 26.  

V příloze č. 27 je do vyhlášky nově zaváděna technická specifikace ochranného prvku 
registrační značky, umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou a vizualizace 
ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána, stejně jako s právním předpisem Evropské unie, jímž je nařízení Rady (ES) č. 
2411/98 o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována 
motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství. 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na státní rozpočet. Výroba nového vzoru 
osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla 
je hrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy.  

Změna výrobní technologie, která je shodná se vzorem dokladu osvědčení o registraci 
silničního vozidla, část I, přinese snížení nákladů na jeho výrobu. Návrh předkládané 
vyhlášky nemá vliv na ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí České 
republiky.  

Navrhovaná právní úprava nemá sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  
Navrhovaná právní úprava rovněž nemá diskriminační dopady.  
Navrhovaná právní úprava se nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů. Rozsah 

zapisovaných údajů do osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního 
přípojného vozidla je shodný jako ve vzoru dokladu, stanoveného zákonem, který vstoupil 
v účinnost 1. 7. 2001.  

Navrhovaná právní úprava nezvyšuje korupční rizika.  
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II. Zvláštní část 
 
Čl. I 
 
K bodu 1 

Navrhuje se odstranit a napravit stávající chybné označení jednotlivých částí vyhlášky. 
Jedná se o terminologickou změnu, která vyplývá ze skutečnosti, že ve stávajícím znění 
vyhlášky je část třetí vyhlášky chybně označena jako část druhá, od čehož se následně odvíjí 
i chybné označení všech následujících částí vyhlášky. 
 
 
 
K bodu 2 

Navrhuje se odstranit možnost ručního vepsání údajů poskytnutých ze Schengenského 
informačního systému nebo z informačního systému Policie České republiky do evidence 
silničních vozidel, jedná-li se o údaje o pohřešování nebo odcizení silničního vozidla. Jedná 
se o promítnutí běžné dostupnosti informačních systémů (na úrovni 99,9 %) při zápisu údajů 
do evidence. Možnost prověření vozidla náhradním způsobem není upravena žádným 
prováděcím předpisem ani metodikou a hrozí zjištění odlišných výsledků lustrace 
(pozitivních) poté, co bylo vozidlo zaregistrováno na základě negativní lustrace provedené 
náhradním způsobem, případně pokud by lustrace náhradním způsobem nebyla provedena 
vůbec.  
 
K bodům 3 a 4 

Navrhuje se odstranění oddílu 6. - značky k umístění na nosné zařízení připojitelné 
k silničnímu vozidlu z oddílu řadícího tento druh registrační značky mezi značky zvláštní a 
vytvoření nového bodu d), který nově upravuje registrační značky k umístění na nosné 
zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu 
přidělenou, a náhradu tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou 
za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání. Jde o 
promítnutí změny zákona č. 56/2001 Sb., provedené zákonem č. 239/2013 Sb., část druhá, 
která do zákona v ust. § 7d začlenila povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
vydávat tabulku registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu 
vozidlu s registrační značkou již tomuto vozidlu přidělenou, stejně jako vydávat náhrady 
v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo s registrační značkou na 
přání. 

 
K bodu 5 
 Navrhuje se doplnění formy, provedení a obsahu standardní registrační značky o 
formu, provedení a obsah náhrady registrační značky již k silničnímu vozidlu přidělené za 
poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání včetně určení 
způsobu uspořádání znaků na tomto druhu registrační značky. 
 
K bodu 6 

V souvislosti s bodem 3 se navrhuje upravit popis formy a provedení registrační 
značky, kdy je navrhováno registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k 
silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou dále nezařazovat 
do kategorie zvláštních značek a vyčlenit je do zvláštního bodu d) § 23 vyhlášky. 
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K bodu 7 
Navrhuje se nahrazení slovního popisu rozměrů znaků registrační značky na tabulce 

s registrační značkou odkazem na grafické znázornění rozměrů a tvarů znaků registračních 
značek na tabulkách registračních značek všech rozměrů v příloze č. 16 vyhlášky, a současně 
doplnění popisu uspořádání a rozměrů modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a 
rozlišovací značky České republiky odkazem na výkresovou dokumentaci v příloze č. 25 
vyhlášky.  
 
K bodu 8 

Navrhuje se doplnit vyhlášku o přílohu č. 26, která obsahuje výkresovou dokumentaci 
rozměrů a provedení tabulek s registrační značkou, a současně o technickou specifikaci 
ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na 
tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce 
s registrační značkou odkazem na přílohu č. 27 vyhlášky. 

K bodu 9 
 

Navrhuje se zrušení odkazů na vzory provedení tabulek s registrační značkou 
ve stávající příloze č. 16, které jsou nahrazovány novým zněním přílohy č. 16 a novými 
přílohami č. 25 a 26.  

K bodu 10 
Navrhuje se posunutí objektivní lhůty pro možnost použití tiskopisů, vyrobených 

přede dnem nabytí účinnosti měněné vyhlášky, a to vzhledem k tomu, že stávající zásoby 
postačují na pokrytí potřeby, a z ekonomických důvodů se dočerpání stávajících zásob těchto 
tiskopisů jeví jako hospodárné. 

K bodu 11 
Navrhuje se přechodné období pro možnost použití registračních značek vyrobených 

podle dosavadní právní úpravy, neboť ve srovnání se stávajícím stavem dochází vlivem 
použití autodestruktivní samolepky jako ochranného prvku ke změně vizuálního provedení 
tabulek registračních značek, pročež je z ekonomických důvodů navrhováno jejich použití do 
doby vyčerpání zásob.   

K bodu 12 
V příloze č. 13 se mění vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla 

a zvláštního přípojného vozidla z důvodu změny technologie tisku (technické specifikace). 
Výroba je nově zabezpečena shodným technickým postupem včetně implementace 
bezpečnostních prvků stejných, jako mají současná osvědčení o registraci silničního vozidla, 
část I. Na registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla se 
nevztahuje Směrnice Rady EU 1999/37/ES. 

K bodu 13 
Navrhuje se nahradit vyobrazení alfanumerických znaků v první části stávající přílohy 

č. 16 novým obsahem přílohy č. 16, která obsahuje výkresovou dokumentaci rozměrů a tvarů 
znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou (tzv. font písma). 
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K bodu 14 
Navrhuje se nahrazení stávajícího nevyhovujícího grafického vyobrazení znaku 

Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky ve druhé části stávající 
přílohy č. 16 novou přílohou vyhlášky č. 25, resp. novým vyobrazením umístění znaku 
Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky pro jednotlivé rozměry 
tabulek na tabulkách registračních, které stávající vyhláška neobsahuje. 

Příloha nařízení Rady (ES) č. 2411/98 umožňuje použití registračních značek 
zabírajících dva řádky s tím, že rozměry modrého pozadí a rozlišovací značky členského státu 
mohou být úměrně zmenšeny (vzor 2 přílohy směrnice). Česká republika této možnosti 
využívá. Modré pozadí a rozměry rozlišovací značky České republiky (CZ) jsou na 
registračních značkách v případech, kdy to směrnice výslovně předpokládá, zmenšeny úměrně 
prostoru, který je na RZ se dvěma řádky pro každý jednotlivý rozměr RZ k dispozici.  
V případě RZ rozměru 80 x 110 mm není modré pozadí a rozlišovací značka ČR umístěna, 
protože se nepředpokládá, že by se mopedy se šlapadly, určené k přesunům na malé 
vzdálenosti, zúčastňovaly provozu na pozemních komunikacích v zahraničí. 
 
K bodu 15 
 Navrhuje se nahrazení grafického vyobrazení provedení tabulek registračních značek 
podle třetí části stávající přílohy č. 16 doplněním vyhlášky o přílohu č. 26, obsahující 
výkresovou dokumentaci rozměrů a provedení tabulek s registrační značkou, které stávající 
příloha vyhlášky neobsahuje. 
 
K bodu 16 

Navrhuje se doplnit vyhlášku o přílohu č. 27, obsahující technickou specifikaci 
ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na 
tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce 
s registrační značkou, kterou stávající vyhláška neobsahuje. 
 
 
Čl. II 
 Navrhuje se datum účinnosti změny vyhlášky patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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