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Hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
1. Důvod předložení 
1.1 Název 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.  

1.2 Definice problému 
Vyhláška č. 343/2014 Sb., nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ust. § 23 

písm. b) a písm. c) bodu 6, § 25, § 26 odst. 7, § 27 odst. 2 první věty za slovem „znaménko“ 
a odst. 5, § 29 odst. 1 písm. h) až m), odst. 7 písm. e) a § 31 odst. 2, která nabyla účinnosti 
dnem 1. ledna 2016. Praxe v době po nabytí účinnosti vyhlášky ukázala, že Centrální registr 
vozidel vykazuje dostupnost na standardně vyrovnané úrovni, což odůvodňuje úpravu rozsahu 
údajů, které lze do Centrálního registru vozidel zapisovat ručně, vedených v podpůrných 
informačních systémech, jež nejsou k okamžiku zápisu změny do registru podpůrnými 
systémy poskytnuty.  

Dále že je třeba odstranit a napravit stávající chybné označení jednotlivých částí 
vyhlášky, upravit část obsahující značky k umístění na nosné zařízení připojitelné 
k silničnímu vozidlu, náhrady registračních značek již k silničnímu vozidlu přidělené za 
poškozenou tabulku a upravit a doplnit část upravující registrační značky na přání a modrý 
transparentní pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České 
republiky – bílá písmena CZ, která nejsou vyhláškou jednoznačně určena.  

Cílem navrhované novely vyhlášky je mimo jiné.  
Součástí návrhu je také změna vzoru dokladů používaných pro registraci zvláštních 

vozidel, osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného 
vozidla. 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, technickou specifikaci a umístění ochranných prvků na tabulkách 
registračních značek či technickou specifikaci tabulek registračních značek včetně požadavků 
na fyzikální vlastnosti tabulek registračních značek, které nebyly doposud legislativně 
podchyceny.  

Návrh v neposlední řadě doplňuje vyhlášku o rozdělení tabulek registračních značek 
podle jednotlivých typů tak, jak jsou přidělovány na konkrétní druhy motorových vozidel. 

Návrhem je do vyhlášky nově zaváděna technická specifikace ochranného prvku 
registrační značky, umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou a vyobrazení 
ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou. 

Cílem navrhované novely vyhlášky je tyto nedostatky odstranit a nově legislativně 
podchytit technické parametry registračních značek. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Stávající vyhláška upravuje ruční způsob provedení zápisu údajů z podpůrných 

informačních systémů do evidence silničních vozidel, jejichž dostupnost je již technologicky 
na takové úrovni, že je třeba možnost ručního provedení zápisů údajů do evidence silničních 
vozidel vyloučit. V několika ustanoveních vyhláška obsahuje normativa, která jsou 
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navrhovanou novelou rušena a nahrazena vhodnějšími údaji, případně regulovanou oblast 
doplňuje jinak, než je stávající vyhláškou předpokládáno.  

Zároveň stávající vyhlášku z pohledu stávající praxe doplňuje ve vybraných 
ustanoveních o přílohy, upřesňující regulovanou problematiku.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty jsou vlastníci a provozovatelé silničních vozidel a pracovníci 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vykonávající dopravně správní agendy. 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem návrhu je reagovat na poznatky z praktického používání stávající vyhlášky 

v oblastech, vyvolávajících potřebu novelizace vyhlášky. Novela reaguje také na změnu 
technologie tisku osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního 
přípojného vozidla. 

1.6 Zhodnocení rizika 
V případě nečinnosti by došlo k nesouladu objednávaných a dodávaných tabulek 

registračních značek, včetně osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a 
zvláštního přípojného vozidla s potřebami a požadavky praxe. 

2. Návrh variant řešení 
S ohledem na cíl návrhu, kterým je nezbytná reakce na změny vyvolané praxí, byly 

zvažovány pouze dvě varianty, a to varianta, kterou budou provedeny všechny nezbytné 
změny vyhlášky, a varianta nulová.   

Varianta nulová představuje stávající stav beze změny, přičemž nepřijetí navržených 
úprav by přineslo výše popsaná rizika, která nelze přehlížet.  

Nebude řešen především vztah ke značkám na přání a ke značkám k umístění na nosné 
zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, ani ke změně výrobní technologie osvědčení o 
registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla, kdy Ministerstvo 
dopravy vyčerpává zásoby těchto přísně zúčtovatelných dokladů, vyráběných technologií, 
kterou Ministerstvo dopravy z ekonomických důvodů nehodlá používat. 

Varianta aktivní legislativně reaguje na potřeby praxe a technologický vývoj výroby 
přísně zúčtovatelného dokladu. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
3.2 Náklady 
Varianta nulová nepředstavuje žádné náklady spojené se změnou předpisů, nedojde-li 

však k provedení nezbytných změn, lze očekávat problémy při ručním vkládání údajů 
do registru v okamžiku nedostupnosti údajů z informačních systémů, problémy při používání 
tabulek registračních značek, a osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla 
a zvláštního přípojného vozidla, kdy tyto doklady by se dostaly do nesouladu s platným 
zněním vyhlášky.  

Návrh aktivní varianty není spojen s náklady na státní rozpočet, náklady na změnu 
výrobní technologie osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního 
přípojného vozidla přinese naopak snížení nákladů na jeho výrobu.  
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3.3 Přínosy 
Varianta nulová nepředstavuje žádné přínosy oproti stávajícímu stavu. 
Přínos varianty aktivní lze spatřovat ve snížení vynakládaných finančních prostředků 

při plnění zákonem stanovené povinnosti zajišťovat dodávky osvědčení o registraci zvláštního 
motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla, jako přísně zúčtovatelného tiskopisu. 
Dalším přínosem je sjednocení použitých ochranných prvků na osvědčení o registraci 
zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla s ochrannými prvky 
používanými na stávajících tiskopisech osvědčení o registraci motorového vozidla I. 

3.4 Vyhodnocení variant 
Varianta nulová nepřináší žádné náklady, nevedla by však k naplnění cíle, tedy 

k provedení nezbytných změn vyvolaných potřebami praxe. 
Varianta aktivní zcela naplňuje stanovený cíl, přičemž s její implementací nejsou 

spojeny významné náklady. 

4. Návrh řešení 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Z porovnání varianty nulové s variantou aktivní vyplývá, že pouze varianta aktivní 

naplní potřeby vyplývající z požadavků aplikační praxe.  
Varianta nulová je s ohledem na její nedostatky nevhodná. Provedení aktivní varianty 

je nezbytné a společensky přínosné.  K provedení se proto doporučuje varianta aktivní.  

5. Implementace a vynucování 
Vybraná nová ustanovení budou implementována ihned po nabytí účinnosti vyhlášky. 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti bude prováděn průběžně. Nepředpokládá se konec účinnosti 

právního předpisu. 

7. Konzultace a zdroje dat 
Návrh byl připravován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Státní tiskárnou cenin, 

s. p., a byly využity zkušenosti a poznatky dodavatele tabulek registračních značek, stejně 
jako poznatky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vykonávajících dopravně správní 
agendy. 
 

8. Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů 
Osoby, které posoudily dopady regulace: 
JUDr. Pavel Linhart, tel. 225 131 640, email: pavel.linhart@mdcr.cz 
Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel 

Zhodnocení korupčních rizik 
V návrhu nebylo identifikováno žádné možné korupční riziko 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie 
 

Oblast dotčená návrhem je částečně regulována právem EU. Předložený návrh 
vyhlášky upravuje pravidla pro ruční vkládání údajů do evidence silničních vozidel 
v okamžiku nedostupnosti informačního systému a technické parametry registračních značek 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o 
přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech 
k Schengenskému informačnímu systému. Podle ust. § 5 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., 
zabezpečuje Ministerstvo dopravy automatizovanou výměnu údajů o silničních vozidlech, 
jejich vlastnících a provozovatelích, resp. zajišťuje způsobem umožňujícím dálkový a 
nepřetržitý přístup výdej údajů obsažených v registru a údajů o odcizení vozidla příslušnému 
orgánu jiného členského státu EU na základě jeho požadavku. Podle ust. § 6 odst. 3 písm. d) 
téhož zákona, obsahuje registr silničních vozidel evidenci ztracených, odcizených, 
poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů 
silničního vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou. Návrhem nebude přístup 
subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel k Schengenskému 
informačnímu systému nikterak dotčen.  

Návrh blíže rozvádí obecné požadavky na rozlišovací značku vozidla podle státu 
registrace. Uvedené požadavky jsou v souladu s nařízením Rady ES č. 2411/1998 o uznávání 
rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich 
přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství. Návrh respektuje podmínky nařízení pro 
zmenšení rozlišovací značky členského státu, v němž je vozidlo registrováno, na registračních 
značkách zabírajících dva řádky. Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku 
Evropské unie a rozlišovací značky České republiky jsou na registračních značkách 
zabírajících dva řádky zmenšeny úměrně prostoru, který je na RZ se dvěma řádky k dispozici. 
V případě RZ o 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.   

Citované nařízení obecně a stručně stanoví základní požadavky na barvu, rozměry a 
písmo rozlišovací značky členského státu, v němž je vozidlo registrováno. Návrh změny 
vyhlášky tyto požadavky konkretizuje a upravuje další, unijním právem neregulované 
náležitosti registrační značky, např. font písma [viz. bod 4) preambule nařízení], aniž by tyto 
náležitosti byly v rozporu s citovaným nařízením.   
 

Návrh rovněž upravuje vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a 
zvláštního přípojného vozidla, tedy vozidel, na jejichž registraci se nevztahuje Směrnice Rady 
EU 1999/37/ES, o registračních dokladech vozidel. Tato zvláštní vozidla nejsou určena 
k provozu na pozemních komunikacích, v registru vozidel jsou registrovány proto, aby po 
pozemních komunikacích mohly přejíždět na pozemky ležící mimo pozemní komunikace, 
k jejichž obhospodařování jsou svým účelem předurčena. Nepředpokládá se proto, že by se 
tato zvláštní vozidla zúčastňovala provozu na pozemních komunikacích v zahraničí, návrh 
změny vyhlášky v tomto bodě nemá implementační charakter.  

 
Zvláštní vozidla a zvláštní přípojná vozidla podléhají nařízení Parlamentu a Rady 

č. 167/2013, o schvalování zemědělských a lesnických vozidel, které v čl. 11) definuje pojem 
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„vozidlo“ tak, že vozidlem se rozumí jakýkoliv traktor, přípojné vozidlo nebo výměnné tažené 
zařízení definované v bodech 8, 9 a 10 citovaného nařízení.  

Návrh nepředstavuje technickou specifikaci (technickou normu) ve smyslu čl. I odst. 1 
písm. c) směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015, o 
postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro informační 
společnost a nepodléhá tak notifikační povinnosti podle čl. 5. odst. 1 citované směrnice. 
Nejedná se o směrnicí požadované charakteristiky výrobku, jako jsou úrovně jakosti, 
ukazatele vlastností, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků na výrobek, jako jsou 
obchodní název, terminologie, symboly, zkoušení, zkušební metody, balení a označování 
výrobků a postupy posuzování shody (viz. článek I odst. c) směrnice). 

 
Má – li vnitrostátní opatření spadat do kategorie technických předpisů, musí se podle 

předkladatele toto opatření nutně vztahovat na výrobek nebo jeho balení jako takové, a 
stanovit jednu z požadovaných charakteristik výrobku (jak vyplývá z rozsudku Soudního 
dvora Evropské unie ve věcech C-213/11, C-214/11 a C-217/11).  Pod pojem volného pohybu 
zboží dále spadají pouze výrobky ocenitelné penězi a způsobilé jako takové tvořit předmět 
obchodních transakcí. Předmětem notifikace tak nemůže být pouhý předpis, který stanoví 
požadavky na registrační značky, pokud tato identifikační zařízení nejsou výrobkem, tj. 
penězi ocenitelným zbožím (jak vyplývá např. z rozsudku ve spojených věcech C-45/10 a 
C-57/10). Návrh změny vyhlášky se nevztahuje k pojmu „výrobek“ ve smyslu směrnice, 
registrační značky nejsou běžně obchodovatelné, po jejich přidělení na konkrétní vozidlo tvoří 
součást tohoto vozidla a nejsou tudíž samostatně způsobilé tvořit předmět obchodních 
transakcí. Podle rozsudku téhož soudu ve věci C-361/10 nemohou jen obecně formulované 
požadavky představovat podmínky, které mohou významně ovlivnit složení nebo charakter 
dotčeného výrobku nebo jeho uvedení na trh a proto nemohou být pokládány za „jiné 
požadavky“ podle čl. 1 odst. 1 písm. d) směrnice. Na návrh změny vyhlášky se nevztahuje 
notifikační povinnost podle čl. 4 směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535. 

K oblasti dotčené návrhem byly vydány shora citované rozsudky Soudního dvora 
Evropské unie. Návrh je plně slučitelný s obecnými zásadami práva Evropské unie. Celkově 
lze proto konstatovat, že návrh vyhlášky je plně slučitelný s právními předpisy Evropské unie. 
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