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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
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. a zákona č. 63/2017 Sb. (dále jen „zákon“). 

Cílem návrhu je změnit vyhlášku č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek 
registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel 
a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních 
vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb. a stanovit nové vzory žádostí o registraci 
historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel, sladit 
terminologii zákona a vyhlášky, upravit platnost testování v souladu se zákonem. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Předkládaná vyhláška je vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 91 odst. 1 
k provedení § 79a odst. 6, § 79b odst. 7 zákona a § 79c odst. 4 zákona, který stanoví, že 
způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla, vzor průkazu historického 
vozidla, vzor žádosti o registraci historického nebo sportovního vozidla do registru 
historických a sportovních vozidel, podmínky provozu historického a sportovního vozidla, 
způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla, vzor žádosti o provedení 
testování historického a sportovního vozidla, způsob a podmínky testování silničního vozidla, 
vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor dokladu o uznání testování silničního 
vozidla na historickou původnost stanoví prováděcí právní předpis, přičemž předkládaná 
vyhláška je s tímto zmocněním v plném souladu, když upravuje systém provádění registrací a 
testování. 

 
3. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
 

Návrhem vyhlášky je právní řád České republiky přizpůsoben právní úpravě obsažené 
v směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných 
technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 
2009/40/ES, konkrétně doplňuje další definiční znak historického vozidla. 

 
S touto Směrnicí je návrh plně v souladu. Zhodnocení slučitelnosti s předpisy 

Evropské unie je dále podrobněji popsáno ve Srovnávací tabulce a v Rozdílové tabulce, které 
jsou součástí předkládaného materiálu. 
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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. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek 
testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního 
vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb., 
je nezbytné upravit v souladu se zněním zákona a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2014/45/EU. Na základě změn bude zabezpečen soulad mezi zmíněnými předpisy. 

  
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 
 
 Návrh nepředstavuje zvýšení korupčních rizik. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
 Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 
státu. 
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Zvláštní část 
 
Čl. I 
 
K bodu 1 

Z důvodu změny zákona se ruší podmínka nemožnosti registrace vozidla, které bylo 
dříve evidováno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru jiného státu, 
jež splňuje podmínky určené pro registraci historického vozidla v registru historických 
a sportovních vozidel.  

Zrušují se náležitosti předkládané k žádosti o registraci historického vozidla 
do registru historických a sportovních vozidel předkládané žadatelem. Základní podmínky 
jsou určené zákonem, úprava ve vyhlášce je duplicitní. 
 
K bodu 2 

Upravuje se terminologie názvu tiskopisu v souladu se zákonem. 
 

K bodu 3 
 Upravuje se terminologie názvu tiskopisu v souladu se zákonem. 
 
K bodu 4 

Vypouští se odkaz na zrušený odstavec 2. 
 

K bodu 5 
Upravuje se terminologie názvu tiskopisu v souladu se zákonem. 
 

K bodu 6 
Z důvodu změny zákona se ruší podmínka nemožnosti registrace vozidla, které bylo 

dříve evidováno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru jiného státu, 
jež splňuje podmínky určené pro registraci sportovního vozidla v registru historických 
a sportovních vozidel. 

Zrušují se náležitosti předkládané k žádosti o registraci sportovního vozidla do registru 
historických a sportovních vozidel předkládané žadatelem. Základní podmínky jsou určené 
zákonem, úprava ve vyhlášce je duplicitní. 

 
K bodu 7 

Upravuje se terminologie názvu tiskopisu v souladu se zákonem. 
 
K bodu 8 

Zrušuje se věta pojednávající o platnosti testování historického vozidla. Platnost 
testování určuje zákon. 

 
K bodu 9 

Upravuje se lhůta předávání seznamů o testování historických a silničních vozidel, 
která prošla testováním s kladným výsledkem. V zákoně došlo ke změně platnosti testování 
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z pravidelného ročního testování s platností do 31. května kalendářního roku, na platnost 24 
měsíců od okamžiku testování. Z tohoto důvodu se lhůta do 31. května upravila na 30 dnů. 

 
K bodu 10 

Zrušuje se věta pojednávající o platnosti testování silničního vozidla. Platnost 
testování určuje zákon. 

 
K bodům 11 a 12 
 Nově se stanovuje tiskopis žádosti o registraci historického vozidla do registru 
historických a sportovních vozidel a tiskopis žádosti o registraci sportovních vozidla 
do registru historických a sportovních vozidel. 
 
K bodu 13 

Za účelem dosažení řádné transpozice čl. 3 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES se definice 
historického vozidla doplňuje o další definiční znak historického vozidla. 
 

K Čl. II  
 Stanovuje se přechodné období pro použití dosavadní podoby přihlášky o registraci 
historického vozidla a přihlášky o registraci sportovního vozidla do registru historických 
a sportovních vozidel. Z důvodu využití stávajících tiskopisů, které jsou naskladněny 
na registračních místech. 
 
K Čl. III 

Navrhuje se datum účinnosti vyhlášky dnem 1. června 2017 v souladu s účinností 
zákona. 
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