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III. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 
 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Dne 3. března 2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 63/2017 Sb., kterým 

se mění 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 zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 

Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona 

č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. 

a zákona č. 63/2017 Sb., (dále jen "zákon"). 

Cílem návrhu je změnit vyhlášku č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění 

a stanovit nový vzor žádosti k úkonům vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku vozidla, 

upravit názvosloví v údajích zapisovaných do registru silničních vozidel o fyzické osobě 

podnikateli včetně příslušných úprav tiskopisů a vzorů dokladů a stanovit nový vzor dokladu 

k vývozním registračním značkám včetně způsobu zápisu údajů do tohoto dokladu. 

Dále se upravují údaje zapisované do registru silničních vozidel o technických 

prohlídkách a technické způsobilosti vozidla v souladu se zněním zákona a příslušných 

prováděcích předpisů k technickým kontrolám vozidel. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Předkládaná vyhláška je vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 91 odst. 1 

k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 7, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 

4, § 12 odst. 9, § 13 odst. 7, § 14 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 38d odst. 4 zákona, které stanovují 

rozsah a obsah údajů uváděných v registru silničních vozidel, způsob vedení registru silničních 

vozidel, způsob a formu zápisu údajů do registru silničních vozidel, podrobnosti o údajích 

zapisovaných do registru silničních vozidel, vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru 

silničních vozidel, vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, vzor 

žádosti o vydání tabulky s registrační značkou, vzor oznámení ztráty, zničení nebo odcizení 

tabulky s přidělenou registrační značkou, vzor žádosti o vydání nového technického průkazu 

silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla, vzor žádosti o zápis změny 

vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla 

z provozu a žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu, vzor žádosti o zápis 

zániku silničního vozidla, vzor žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu, 

vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného 

státu a způsob provádění zápisů v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou 

platností pro vývoz do jiného státu. Přičemž předkládaná vyhláška je s tímto zmocněním 

v plném souladu, když upravuje systém provádění registrací silničních vozidel. 
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3. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

 

Oblast dotčená návrhem vyhlášky není právem EU přímo regulována. 

 

Návrh je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. K oblasti 

dotčené návrhem nebyl vydán žádný rozsudek soudních orgánů Evropské unie. Návrh jako 

celek je v souladu s unijním právem. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Platný právní stav je v českém právu obsažen primárně v zákoně. Vyhlášku č. 343/2014 

Sb., o registraci vozidel, v platném znění je nezbytné upravit v souladu se zněním zákona. 

Na základě změn bude zabezpečen soulad se zákonem a aplikace zákona v praxi. 

  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí 

 

 Navrhovaná změna právní úpravy nebude mít žádný hospodářský a finanční dopad, 

nebude mít sociální dopad, ani dopad na státní rozpočet a na podnikatelské prostředí České 

republiky. Stejně tak se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

 Předkládaná právní úprava v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz 

diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen. Jde o návrh, který na uvedenou problematiku 

nemá dopad. 

 

7. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

 Předkládaná právní úprava s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly do práva 

na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

 Navržená vyhláška je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má upravovat. 

Kompetence jednotlivých orgánů, stejně jako opravné prostředky a kontrolní mechanismy, 

stanoví primárně zákon, přičemž předmětná vyhláška tyto otázky neupravuje. Navrhovaný 

předpis nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a způsob unijních i mezinárodních požadavků 

v něm obsažený odpovídá postupům, které předkladatel zvolil již v minulosti, byť v návaznosti 

na přijetí zákona č. 239/2013 Sb.  

U navrhované vyhlášky tedy nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA zjištěna 

korupční rizika. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSALUCHNJY)



 3 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

 

Hodnocení jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění neprovedení 

hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) k návrhu vyhlášky, nebylo 

provedeno z důvodu Rozhodnutí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  

a předsedy Legislativní rady vlády, Mgr. Jiřího Dienstbiera ze dne 31. 12. 2015, 

č. j: 16982/2015-OHR.  

  

Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

Ing. Petr Musil, tel. 225 131 486, email: petr.musil@mdcr.cz 

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel 

 

 

 

II. Zvláštní část 
 

Čl. I 

 

K bodu 1 

Doplňuje se zmocňovací ustanovení § 12 odst. 9 a § 13 odst. 7 pro provedení nové 

žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu 

a zápis zániku silničního vozidla. 

 

K bodu 2 
Vkládá se nový bod, který rozšiřuje výčet žádostí o žádost o vyřazení silničního vozidla 

z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. 

Stanovuje se, že nově doplňovaný vzor je uveden v příslušné příloze vyhlášky. 

 

K bodu 3 
Upravuje se odkaz na prováděcí právní předpis v souladu se zněním zákona. 

 

K bodu 4 
Doplňuje se názvosloví v souladu se zněním zákona. Druh vozidel se rozšiřuje o vozidlo 

zvláštního určení. 

 

K bodu 5 
 Vkládá se § 15, který se nově člení na údaje o technických prohlídkách a technické 

způsobilosti silničního vozidla, jímž se definují druhy technických prohlídek a technických 

kontrol stavu vozidla.  
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K bodu 6 

Upravuje se názvosloví v údajích o schválení technické způsobilosti silničního vozidla 

v souladu s úpravou zákona. 

  

K bodu 7 a 8 

Upravuje se názvosloví v údajích o fyzické osobě podnikateli, vypouští se textace 

„místo podnikání“ v souladu s úpravou zákona. 

 

K bodu 9 

Zcela nově se vkládá § 37a, který upravuje způsob provádění zápisu v osvědčení 

o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a definuje 

základní parametry vzoru osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou 

platností pro vývoz do jiného státu. 

Stanovuje se, že nově doplňovaný vzor je uveden v příslušné příloze vyhlášky. 

 

K bodu 10  

 Pro nové tiskopisy se rovněž stanovuje zajištění prostřednictvím ministerstva.   

 

K bodu 11 až 17  

 Upravují se vzory žádostí podle znění zákona, kde se vypouští textace místa podnikání 

a další drobné úpravy v pojmosloví podle zákona, tj. rozsah údajů o vlastníkovi a provozovateli 

a upřesnění textace k výběru správního poplatku v souladu se zněním zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 K bodu 18  

 Nově se stanovuje žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení 

silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. 

 

K bodu 19  

 Nově se stanovuje Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou 

platností pro vývoz do jiného státu. 

 

K Čl. II 

 Stanovuje se přechodné období pro použití dosavadní podoby žádostí změněné tímto 

návrhem vyhlášky z důvodu využití již vyrobených tiskopisů. 

 

K Čl. III 

Navrhuje se datum účinnosti změny vyhlášky dnem 1. června 2017. 
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