
VI. 
 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  
 
Připomínkové místo 

 
Obsah připomínky 

 
Způsob vypořádání  

 
Ministerstvo financí 

 
 
 

K nadpisu - nutno doplnit text „ve 
znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.“. 
Totéž platí i pro úvodní větu čl. I. 
 

Vyhověno, nadpis i návětí čl. 1 
doplněno  

 
 

Ministerstvo financí 
 
 

K úvodní větě - text „§ 7d“ 
doporučujeme nahradit textem „ §7d 
odst. 3“. 
 

Vyhověno, odst. 3 § 7d zákona 
č. 56/2001 Sb., zmocňuje MD ke 
stanovení žádosti o vydání tabulky 
s registrační značkou, formulář 
žádosti není navrhovanou změnou 
dotčen. Odkaz na § 7d byl z úvodní 
věty odstraněn, protože ke stanovení 
druhu, formy, obsahu a struktury 
registračních značek k umístění na 
nosné zařízení připojitelné k 
silničnímu vozidlu, či náhrad v 
případě poškození tabulky s 
přidělenou registrační značkou nebo 
registrační značkou na přání, 
postačuje zákonné zmocnění 
obsažené v § 7 odst. 6 téhož zákona  

 
Ministerstvo financí 

 
 
 
 
 

K Čl. 1 bodu 2 znění tohoto bodu 
doporučujeme upravit podle Přílohy 
č. 5 čl. II LPV. Implementace 
příslušného předpisu EU je nutno 
podtrhnout a pod toto ustanovení se 
na levé straně uvede identifikační 
číslo (CELEX). Mimo to 
upozorňujeme, že ve zvláštní části 
odůvodnění není tento příslušný 
předpis EU definován. 
 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

 
Ministerstvo financí 

 
 
 
 
 

K bodu 3 - znění tohoto bodu 
doporučujme upravit takto: „V § 23 
písm. c) se na konci bodu 5 čárka 
nahrazuje tečkou a bod 6 se zrušuje.“. 
 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 
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Ministerstvo financí 

 
 
 
 

 
K bodu 4 - znění tohoto bodu 
doporučujeme upravit takto: „V § 23  
se doplňuje písmeno d), které zní: 
„d)…“.“. V kontextu celého §23 není 
zcela zřejmé, proč je na začátku 
písmene d) uvedeno slovo "značka", 
přičemž u ostatních písmen a) - c) 
toto slovo uvedené není. 
 

 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

 
Ministerstvo financí 

 
 
 
 

K bodu 5 - znění tohoto bodu 
doporučujeme upravit takto: „V § 24 
se na konci odstavce 1 doplňují věty 
„…“. 
 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

 
Ministerstvo financí 

 
 
 
 

K bodu 6 - znění tohoto bodu 
doporučujeme upravit takto: „V § 27 
odst. 2 se věta první nahrazuje větou 
„…“. 
 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

 
Ministerstvo financí 

 
 
 
 

K bodu 7 - znění tohoto bodu 
doporučujeme upravit takto: „V § 29 
odstavce 7 a 8 znějí: „7) … . 8) … 
.“.“. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo financí K bodu 8 – znění tohoto bodu 
doporučuji upravit takto: „V § 29  
se doplňují odstavce 10 a 11, které 
znějí: „10) … . 11) … .“.“. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo financí K bodu 9 - neoznačenou větu na 
samostatném řádku doporučujeme 
upravit takto: Dosavadní odstavce 2 
až 4 se označují jako odstavce  
1 až 3. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo financí K bodu 11 - úvodní část 
doporučujeme upravit takto: „Příloha 
č. 13 včetně nadpisu zní:“. (obdobně 
takto upravit i ostatní body). Dále 
označení přílohy je nutno umístit do 
pravého rohu nad nadpisem přílohy 
takto: „Příloha č. 13 k vyhlášce 
č. …/…“.(obdobně takto upravit 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 
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i další body).  
Rovněž upozorňujeme, že znění 
tohoto bodu je nutno upravit podle 
Přílohy č. 5 čl. II LPV. Implementace 
příslušného předpisu EU je nutno 
podtrhnout a pod toto ustanovení se 
na levé straně uvede identifikační 
číslo (CELEX). Mimo to 
upozorňujeme, že ve zvláštní části 
odůvodnění není tento příslušný 
předpis EU definován. 
 

Ministerstvo financí K bodu 13 - úvodní část 
doporučujeme upravit takto: 
„Doplňují se přílohy č. 25 až 27, 
které včetně nadpisů znějí: “. K 
označení jednotlivých příloh – viz 
naše připomínka k bodu 11. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo financí K bodu 13 - "Materiál" a "Důvodová 
zpráva" vzájemně nekorespondují  
v bodě 13. V "Materiálu " je uvedena 
příloha č. 25, v "Důvodové zprávě"  
je zmiňována příloha č. 16. 
Doporučujeme provést revizi bodů a 
sjednotit je tak, aby vzájemně 
korespondovaly 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo financí K čl. II Účinnost - ve zvláštní části 
odůvodnění je nutno specifikovat 
naléhavý obecný zájem pro nabytí 
vyhlášky jejím vyhlášení – viz čl. 53 
odst. 1 LPV. Pokud takovýto 
naléhavý zájem neexistuje, 
doporučujeme stanovit účinnost 
vyhlášky konkrétním datem, a to tak, 
aby byla zajištěna dostatečná 
legisvakance. 

Vyhověno, změna vyhlášky nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po jejím 
vyhlášení  

Ministerstvo financí K odůvodnění 
a) upozorňujeme, že podle 
Legislativních pravidel vlády by 
Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace neměla být součástí 
odůvodnění, ale samostatnou částí 
materiálu (viz čl. 14 ve vazbě na čl. 
16 LPV). 

 
 
 
Vyhověno, text odůvodnění změny 
vyhlášky upraven 
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Ministerstvo financí b) k bodu - 3 Ve větě: "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 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." navrhujeme za 
slova " vydávat tabulku registrační" 
doplnit slovo "značky". 
 

 
 
 
 
 
 
Vyhověno, text odůvodnění změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo financí c) k bodu 4 - Součástí "Důvodové 
zprávy" není odůvodnění bodu 4, 
který je uveden v "Materiálu", resp. 
lze usoudit, že je spojeno s bodem 3, 
nicméně v DZ není jednoznačné. 
Vzhledem k tomu, že je tímto bodem 
zaváděn nový druh registrační 
značky, považujeme za vhodné tuto 
změnu v důvodové zprávy zdůvodnit, 
jednoznačně označit.  

 
 
Vyhověno, text odůvodnění změny 
vyhlášky upraven 

 d) k bodu- 12 Odůvodnění bodu 12 
v "Důvodové zprávě" 
nekoresponduje s "Materiálem". V 
Bodě 12 v "Materiálu" je uvedena 
příloha č. 16, v "Důvodové zprávě" je 
v bodě 12 uvedena příloha č. 13. 
Obdobně platí i u jiných 
novelizačních bodů a bodů DZ. Např. 
"Materiál" a "Důvodová zpráva" 
vzájemně nekorespondují v bodě 13. 
V "Materiálu " je uvedena příloha č. 
25, v "Důvodové zprávě"  
je zmiňována příloha č. 16. 
Doporučujeme proto provést 
celkovou revizi novelizačních bodů a 
sjednotit je s DZ tak, aby vzájemně 
korespondovaly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno, text odůvodnění změny 
vyhlášky upraven 
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Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
Obecně: Velká část novelizačních 
bodů není v souladu s legislativně 
technickými požadavky uvedenými 
zejména v části sedmé Legislativních 
pravidel vlády. Viz např. Čl. I., bod 
7., Čl. I., bod 8. či Čl I. bod 9. 
Doporučujeme proto návrh uvést do 
souladu s Legislativními pravidly 
vlády. 
 

 
 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

K Odůvodnění: Doporučujeme 
upravit Odůvodnění v souladu s 
požadavky Legislativních pravidel 
vlády a Hodnocení dopadů regulace 
uvést jako samostatný dokument.  

 
Vyhověno, text odůvodnění upraven 

Ministerstvo vnitra K nadpisu:  S ohledem na 
skutečnost, že předmětná vyhláška již 
byla novelizována (vyhláškou  
č. 399/2015 Sb.), doporučujeme 
nadpis upravit v souladu s čl. 33 odst. 
2 ve spojení s čl. 31 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo vnitra K úvodní větě: Navrhujeme opravit 
odkaz na zmocňovací ustanovení, 
neboť správně by mělo být uvedeno, 
že vyhláška provádí (krom jiných) 
„§ 7d odst. 3“, nikoliv pouze „§ 7d“. 
 

Vyhověno, odst. 3 § 7d zákona 
č. 56/2001 Sb., zmocňuje MD ke 
stanovení žádosti o vydání tabulky 
s registrační značkou, formulář 
žádosti není navrhovanou změnou 
dotčen. Odkaz na § 7d byl z úvodní 
věty odstraněn, protože ke stanovení 
druhu, formy, obsahu a struktury 
registračních značek k umístění na 
nosné zařízení připojitelné 
k silničnímu vozidlu, či náhrad 
v případě poškození tabulky 
s přidělenou registrační značkou 
nebo registrační značkou na přání, 
postačuje zákonné zmocnění 
obsažené v § 7 odst. 6 téhož zákona 

Ministerstvo vnitra K novelizačním bodům: Obecně 
doporučujeme návětí všech 
novelizačních bodů podrobit revizi a 
uvést je do souladu zejména s čl. 56, 
57 a 58 Legislativních pravidel vlády. 
 

 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 
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Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 4: Domníváme se, že 
navržené znění § 23 písm. d) 
nenavazuje na návětí tohoto 
paragrafu, doporučujeme proto text 
přepracovat. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 11: Upozorňujeme, že 
zjevně došlo chybě v označení lícové 
a rubové strany osvědčení. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k názvu materiálu: 
Doporučujeme název materiálu 
upravit takto: „Vyhláška ze dne …. 
2016, kterou se mění vyhláška č. 
343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve 
znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.“. 

 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k úvodní větě: 
Doporučujeme za text „§ 7d“ vložit 
text „odst. 3“. Jedná se částečné o 
uvedení úvodní věty do souladu se 
zmocněním uvedeným v § 91 odst. 2 
zákona č. 56/2001 Sb. 

Vyhověno, odst. 3 § 7d zákona 
č. 56/2001 Sb., zmocňuje MD ke 
stanovení žádosti o vydání tabulky 
s registrační značkou, formulář 
žádosti není navrhovanou změnou 
dotčen. Odkaz na § 7d byl z úvodní 
věty odstraněn, protože ke stanovení 
druhu, formy, obsahu a struktury 
registračních značek k umístění na 
nosné zařízení připojitelné 
k silničnímu vozidlu, či náhrad 
v případě poškození tabulky 
s přidělenou registrační značkou 
nebo registrační značkou na přání, 
postačuje zákonné zmocnění 
obsažené v § 7 odst. 6 téhož zákona 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k novelizačnímu bodu 2:  
Doporučujeme za slova „ „odstavce 2 
písm. a) a c)“ vložit zakončení 
uvozovek. Dále doporučujeme čárku 
před textem „CELEX:“ nahradit 
tečkou a identifikační číslo (CELEX) 
uvést na novém řádku na levé straně 
v souladu s čl. II odst. 1 přílohy č. 5 
Legislativních pravidel vlády.  
Jedná se o legislativně technickou 
úpravu v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

 
 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k novelizačnímu bodu 4: 
Doporučujeme slovo „písm.“ 
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nahradit slovem „písmeno“ a slovo 
„bod“ nahradit slovem „písmeno“. 
Jedná se o legislativně technickou 
úpravu v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k novelizačnímu bodu 5: 
Doporučujeme slova „V § 24 odst. 1“ 
nahradit slovy „V § 24 se na konci 
textu odstavce 1“.  
Jedná se o legislativně technickou 
úpravu v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

 
 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k novelizačnímu bodu 6: 
Doporučujeme zrušit čárku za číslem 
„2“.   

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k novelizačnímu bodu 7: 
Doporučujeme novelizační bod 
upravit takto: „7. V § 29 odstavce 7 a 
8 znějí:  
„7) Rozměry a tvary znaků 
registrační značky na tabulce 
s registrační značkou jsou uvedeny 
v příloze č. 16 této vyhlášky. 
8) Rozměry a tvary modrého pruhu 
s vyznačením znaku Evropské unie a 
rozlišovací značky České republiky 
jsou uvedeny v příloze č. 25.“.“ 
Jedná se o legislativně technickou 
úpravu v souladu s Legislativními 
pravidly vlády.  

 
 
 
 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k novelizačnímu bodu 8: 
Doporučujeme novelizační bod 
upravit takto:  
„8. V § 29 se doplňují odstavce 10 a 
11, které znějí:  
„10) Rozměry a provedení tabulek 
s registrační značkou jsou uvedeny 
v příloze č. 26 této vyhlášky.  
11) Technická specifikace 
ochranného prvku registrační značky, 

 
 
 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 
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umístění ochranného prvku 
registrační značky na tabulce s 
registrační značkou a vyobrazení 
ochranného prvku registrační značky 
na tabulce s registrační značkou jsou 
uvedeny v příloze č. 27 této 
vyhlášky.“.“ 
Jedná se o legislativně technickou 
úpravu v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k novelizačnímu bodu 9: 
Doporučujeme slovo „odst.“ nahradit 
slovem „odstavec“. Dále 
doporučujeme větu „Dosavadní 
odstavec 2) se označuje jako 
odstavec 1), dosavadní odstavec 3) se 
označuje jako odstavec 2), dosavadní 
odstavec 4) se označuje jako 
odstavec 3).“ nahradit větou 
„Dosavadní odstavce 2 až 4 se 
označují jako odstavce 1 až 3.“. 
Jedná se o legislativně technickou 
úpravu v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

 
 
 
 
 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k novelizačnímu bodu 
14: Doporučujeme uvozovací část 
novelizačního bodu v tomto znění: 
„Doplňují se přílohy č. 26 a 27, které 
znějí:“.  
Doporučujeme slova „Příloha č. 26 
zní:“ nahradit slovy „ „Příloha č. 26“, 
na začátek přílohy č. 27 vložit slova 
„Příloha č. 27“ a na konci přílohy č. 
27 doplnit text „.“.“  
Jedná se o legislativně technickou 
úpravu v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

 
 
 
 
 
 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k odůvodnění:  
Doporučujeme uvést odůvodnění do 
souladu s požadavky Legislativních 

 
Vyhověno, text odůvodnění upraven 
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pravidel vlády. 
Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k rozdílové tabulce: 
Doporučujeme rozdílovou tabulku 
uvést do souladu s požadavky 
Legislativních pravidel vlády a 
zapracovat do ní připomínky vzešlé 
z meziresortního připomínkového 
řízení. 

 
 
 
 
Vyhověno, rozdílová tabulka 
upravena 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka k obálce:  
Doporučujeme v části „Důvod 
předložení“ odstranit jeden výskyt 
slova „byla“. 

 
Vyhověno, obálka návrhu změny 
vyhlášky upravena 
 

Úřad vlády České 
republiky 

Jde-li o hodnocení slučitelnosti 
návrhu a s tím spojené výkaznictví, je 
nutno upozornit především na 
nedostatečnou kvalitu zpracování 
rozdílové tabulky. Jednak není 
zvykem uvádět v tabulce veškerá 
ustanovení návrhu, nýbrž jen ta 
implementační. V tabulce mají být 
dále na pravé straně uvedena 
konkrétní ustanovení aktu Evropské 
unie, jehož implementace je 
zajišťována. A na závěr tabulky se 
uvádí výčet předpisů EU. Blíže 
odkazujeme na přílohu č. 5 
Legislativních pravidel vlády. 
Implementační ustanovení vlastního 
návrhu mají být také podtržena.  

 
 
 
 
 
Vyhověno, rozdílová tabulka 
upravena 
 

Úřad vlády České 
republiky 

Zhodnocení souladu navrhované 
právní úpravy s právem EU na straně 
5 odůvodnění by se mělo vypořádat 
také se vztahem návrhu k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1986/2006 

Vyhověno, odůvodnění upraveno, 
přístup a využívání Schengenského 
informačního systému II je 
umožněno na základě § 5 odst. 7 a 
§ 6 odst. 3 písm. d) zákona č. 
56/2001 Sb., resp. § 3 odst. 2 písm. 
d) vyhlášky 
 

Úřad vlády České 
republiky 

Součásti materiálu rovněž nejsou 
srovnávací tabulky (viz čl. 16 odst. 4, 
resp. čl. 9 odst. 2 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády).  

 
Vyhověno, srovnávací tabulka 
doplněna 

Úřad vlády České 
republiky 

Číslování ve zvláštní části 
odůvodnění neodpovídá číslování 

 
Vyhověno, odůvodnění upraveno 
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novelizačních bodů návrhu.  

Úřad vlády České 
republiky 

Vzhledem k tomu, že jsou návrhem 
vyhlášky stanoveny bližší požadavky 
na registrační značky, měl by se 
předkladatel minimálně v rámci 
odůvodnění návrhu vypořádat se 
vztahem návrhu k notifikační 
směrnici, tj. směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 
ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů 
pro služby informační společnosti 

Vyhověno, v návaznosti na 
posouzení připomínky MD dospělo 
k závěru, že návrh změny vyhlášky 
není technickým předpisem ve 
smyslu směrnice 2015/1535. Má – li 
vnitrostátní opatření spadat do 
kategorie technických předpisů, musí 
se toto opatření nutně vztahovat na 
výrobek ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. 
a) směrnice 2015/1535 a stanovit 
jednu z požadovaných charakteristik 
výrobku, tedy výrobku ocenitelného 
penězi a způsobilého tvořit předmět 
obchodních transakcí při uvádění na 
trh (jak vyplývá např. z rozsudku 
Soudního dvora Evropské unie 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 
přidělení na konkrétní vozidlo tvoří 
součást tohoto vozidla a nejsou tudíž 
způsobilé tvořit předmět obchodních 
transakcí. 

Úřad vlády České 
republiky Po stránce materiální:  

Stav relevantní právní úpravy v právu 
EU:  
Předloženého návrhu se dotýkají tyto 
právní akty EU: 

- 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 druhé 
generace (SIS II); 

- nařízení Rady (ES) č. 2411/98 
ze dne 3. listopadu 1998, o uznávání 
rozlišovacích značek členského státu, 
ve kterém jsou registrována motorová 

 
 
 
 
 
 
 
 
provedeno § 6 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 56/2001 Sb. 
 
 
 
 
 
 
provedeno § 1 vyhlášky č. 343/2014 
Sb. 
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vozidla a jejich přípojná vozidla, 
v dopravním provozu Společenství. 

Úřad vlády České 
republiky 

K novelizačnímu bodu 11. 

Předkladatel by se měl jasně vyjádřit 
k implementačnímu charakteru 
přílohy č. 13 vyhlášky. Je věcnou 
otázkou, zda zvláštní motorová 
vozidla, resp. zvláštní přípojná 
vozidla spadají pod pojem „vozidlo“ 
tak, jak je chápán úpravou v čl. 2 
písm. a) směrnice Rady 1999/37/ES, 
v konsolidovaném znění. 

Předpokládáme, že nikoli.  

 

Pak ani úprava vzoru osvědčení o 
registraci zvláštního motorového 
vozidla a zvláštního přípojného 
vozidla není implementační 
k uvedené směrnici. Vzor v 
navrhovaném znění ostatně 
směrnicové náležitosti osvědčení o 
registraci nenaplňuje. Za směrodatné 
tedy považujeme vyjádření na straně 
5 odůvodnění návrhu, že směrnice 
Rady 1999/37/ES, v konsolidovaném 
znění, zde není relevantní. 
Výkaznictví je nutno upravit.  

Tato připomínka je zásadní.  

 

 

 

Vyhověno, odůvodnění upraveno 
 
V návaznosti na posouzení 
připomínky MD dospělo k závěru, že  
navrhovaná úprava nemá 
implementační charakter. 
Ve vztahu ke zvláštním vozidlům a 
zvláštním přípojným vozidlům, 
uvedeným v § 3 odst. 3 zákona 
č. 56/2001 Sb., platí nařízení 
Parlamentu a Rady č. 167/2013, o 
schvalování zemědělských a 
lesnických vozidel, které v čl. 11) 
definuje pojem „vozidlo“ tak, že:  
vozidlem se rozumí jakýkoliv traktor, 
přípojné vozidlo nebo výměnné 
tažené zařízení definované v bodech 
8, 9 a 10. 
Úprava vzoru osvědčení o registraci 
zvláštního motorového vozidla a 
zvláštního přípojného vozidla je 
technického charakteru. Tato 
zvláštní vozidla nejsou primárně 
určena k provozu na pozemních 
komunikacích, v registru vozidel 
jsou registrovány proto, aby po 
pozemních komunikacích mohly 
přejíždět na polní a lesní pozemky 
ležící mimo pozemní komunikace, 
k jejichž obhospodařování jsou svým 
účelem předurčeny. Nepředpokládá 
se proto, že by se tato zvláštní 
vozidla zúčastňovala provozu na 
pozemních komunikacích 
v zahraničí. Vzor splňuje všechny 
náležitosti směrnice (viz. bod 7. 
úvodu směrnice), i zákona 
č. 56/2001 Sb., a jeho právního okolí 
(pořadové číslo 6 přílohy č. 1 
nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
kterým se stanoví seznam 
utajovaných informací). 

Úřad vlády České 
republiky 

K novelizačnímu bodu 13. Vyhověno, odůvodnění upraveno. 
Příloha nařízení Rady (ES) č. 
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Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 
stanoví jednak standardní rozměry 
rozlišovací značky, dále pak 
umožňuje zmenšení rozměrů u 
značek zabírajících dva řádky či u 
značek pro dvoukolová a tříkolová 
vozidla. Jelikož předkladatel 
možnosti zmenšení rozměrů využívá, 
měl by v rámci zvláštní části 
odůvodnění vysvětlit, že tak činí 
pouze v případech, které nařízení 
Rady výslovně předpokládá. 

Tato připomínka je zásadní.  

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. 

 
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

K novelizačnímu bodu 2: doporučuji 
doplnit uvozovky na konci 
nahrazovaných slov. 

 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

K novelizačnímu bodu 3: doporučuji 
zvolit formulaci „V § 24 se na konci 
odstavce 1 doplňují věty:  
„Registrační…., …“. Viz čl. 58 odst. 
8 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády (LPV). 

Vztahuje s k bodu 5. 
Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky v bodě 5 upraven 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

K novelizačnímu bodu 6: doporučuji 
odstranit čárku za číslem odstavce. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

K novelizačnímu bodu 7: doporučuji 
opravit „odstavec“ na „odstavce“.  

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

K novelizačnímu bodu 8: doporučuji 
formulovat „V § 29 se doplňují 
odstavce 10 a 11, které znějí:…“ a 
text odstavců uvést i s označením 
odstavců. Viz čl. 58 odst. 4 písm. a) 
LPV. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

K novelizačnímu bodu 9: doporučuji 
uvést ve smyslu ustanovení čl. 56 
odst. 2 písm. d) LPV. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 
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Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

K návrhu vyhlášky: doporučuji 
zvážit, zda není návrh vyhlášky 
vzhledem k ustanovení § čl. 1 
písmene e) a dalším ustanovením 
technickým předpisem ve smyslu čl. 
1 písm. f) směrnice (EU)“ 2015/1535 
o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a 
předpisů pro informační společnost a 
nepodléhá tak notifikační povinnosti 
podle čl. 5. odst. 1 směrnice. 

Vyhověno, v návaznosti na 
posouzení připomínky MD dospělo 
k závěru, že návrh změny vyhlášky 
není technickým předpisem ve 
smyslu směrnice 2015/1535. Má – li 
vnitrostátní opatření spadat do 
kategorie technických předpisů, musí 
se toto opatření nutně vztahovat na 
výrobek ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. 
a) směrnice 2015/1535 a stanovit 
jednu z požadovaných charakteristik 
výrobku, tedy výrobku ocenitelného 
penězi a způsobilého tvořit předmět 
obchodních transakcí při uvádění na 
trh (jak vyplývá např. z rozsudku 
Soudního dvora Evropské unie 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 
přidělení na konkrétní vozidlo tvoří 
součást tohoto vozidla a nejsou tudíž 
způsobilé tvořit předmět obchodních 
transakcí. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

 

K bodu 4 - § 23 písm. d):  
Doporučujeme slova „bod d)“ 
nahradit slovy „písmeno d)“ 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K bodu 7 - § 29 odst. 7 a 8:  
Doporučujeme za slovy „V § 29“ 
slovo „odstavec“ nahradit slovem 
„odstavce“, dále navržená znění 
těchto odstavců naformátovat jako 
samostatné odstavce a na začátek 
těchto odstavců vložit označení „(7)“, 
resp. „(8)“ 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K bodu 8 - § 29 odst. 10 a 11:  
Doporučujeme slova „odst. 10) a 11), 
který“ nahradit slovy „odstavce 10 a 
11, které“, dále navržená znění těchto 
odstavců naformátovat jako 
samostatné odstavce a na začátek 
těchto odstavců vložit jejich označení 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K bodu 9 - § 31 odst. 1: 
Doporučujeme slova „odstavec 2) se 
označuje jako odstavec 1), dosavadní 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 
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odstavec 3) se označuje jako 
odstavec 2), dosavadní odstavec 4) se 
označuje jako odstavec 3)“ nahradit 
slovy „odstavce 2, 3 a 4 se označují 
jako odstavce 1, 2 a 3“ 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K bodu 13 – Příloha č. 25: 
Doporučujeme slova „Příloha č. 25“ 
nahradit slovy „Doplňuje se příloha 
č. 25, která zní“, dále před slova 
„Rozměry a tvary“ je nutno na 
samostatném řádku vložit označení 
přílohy 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K bodu 14 – Přílohy č. 26 a č. 27:  
Doporučujeme text upravit obdobně, 
jako je doporučeno v připomínce 
k bodu 13. 

Vyhověno, text návrhu změny 
vyhlášky upraven 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K odůvodnění – Zvláštní část 
K bodu 3: 
Doporučujeme s ohledem na obsah 
znění tohoto bodu odůvodnění slova 
„K bodu 3“ nahradit slovy „K bodům 
3 a 4“ 

Vyhověno, text odůvodnění upraven 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K bodům 9 až 15:  
Doporučujeme z navrhovaného znění 
vypustit odůvodnění k bodu 9, neboť 
neodpovídá obsahu takto označeného 
novelizačního bodu, protože 
předložený návrh přílohu č. 28 
neobsahuje.  
Následující body 10 až 15 je pak 
třeba přečíslovat 

Vyhověno, text odůvodnění upraven 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Neuplatňuje připomínky  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Z hlediska své působnosti nemá 
připomínky 

 

Místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 

inovace 

k uvedenému materiálu neuplatňuje 
připomínky 
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