
 

1 

 

VII. 
 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  
 

Připomínkové 

místo 

 

Obsah připomínky 

 

Způsob vypořádání  

MZV 

 

 

 

bez připomínek  

Pavel Bělobrádek, 

místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 

 

 

 

 

bez připomínek  

Úřad vlády ČR, 

Odbor 

kompatibility 

Stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se 

mění vyhláška Ministerstva dopravy 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 

(materiál Ministerstva dopravy, č.j.: 

4/2017-150-LEG, ze dne 11. dubna 

2017, 

 určený pro připomínkové řízení) 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil s níže uvedenou 

výhradou formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, 

jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném 

znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 

dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování 

prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky 
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v Evropské unii, v platném znění. 

V rozdílové tabulce navrhujeme 

v souladu se zavedenou praxí doslovně 

citovat článek 3 odst. 7 směrnice 

2014/45/EU. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu 

EU:  

Předloženým návrhem dochází k úpravě 

pojetí historického vozidla ve 

vnitrostátním právním řádu, a to 

v souladu s 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.  

Připomínky a případné návrhy změn:  

K čl. I novelizačnímu bodu 13. (příloha 

č. 6 vyhlášky) 

K navrhované úpravě pojetí historického 

vozidla uvádíme, že není bez 

pochybností, zda směrnicová podmínka 

třetí (čl. 3 odst. 7 třetí odrážka směrnice 

2014/45/EU) stanovící, že vozidlo je 

historicky zachováno a udržováno ve 

svém původním stavu a v technických 

vlastnostech jeho hlavních konstrukčních 

částí nebyly provedeny podstatné změny, 

je beze zbytku transponována. Příloha 

č. 6 bod 3 vyhlášky hovoří pouze o 

uchovávání a udržování vozidla 

v historicky autentickém stavu. Dáváme 

ke zvážení, zda dotčenou směrnicovou 

úpravu netransponovat podrobněji. 

Alternativně lze uvést argumenty na 

podporu tvrzení, že uvedená vnitrostátní 

úprava neumožňuje aplikaci rozpornou 

 

 

Akceptováno - zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V textu je uvedeno vše, co 

uvádí směrnice 2014/45/EU. 

Bližší rozpracování nezapadá 

do konceptu textu vyhlášky, 

proto stávající navržený stav 

považujeme za dostačující.  

 

Odůvodnění: 

Navržený text byl doplněn o 

další definiční znak, který 

udává ukončení výroby typu 

vozidla. V současnosti 

použité slovní spojení „jehož 

typ se již nevyrábí a které je 

uchováváno a udržováno v 

historicky autentickém stavu“ 

změněno nebylo, protože je 

možné jej pokládat za širší 

definici, která v sobě 

zahrnuje všechny definiční 

znaky požadované směrnicí, 

a neomezuje se pouze na jí 

výslovně zmíněné znaky „v 

technických vlastnostech jeho 
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se směrnicí.  

Tato připomínka je zásadní.  

Závěr: 

Po vyjasnění zásadní připomínky lze 

návrh považovat za plně slučitelný 

s právem EU. 

 

 

 

 

 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

Navrhujeme uvážit, zda by vzory 

v přílohách vyhlášky č. 355/2006 Sb. 

neměly zohledňovat, že do registru 

historických a sportovních vozidel jsou 

zapisována také vozidla zahraničních 

právnických osob, které mají na území 

ČR odštěpný závod – např. údaj o 

umístění odštěpného závodu (viz § 79a 

odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

hlavních konstrukčních částí 

nebyly provedeny podstatné 

změny“. Jinými slovy, podle 

vnitrostátní právní úpravy 

není možné provádět ani 

podstatné změny technických 

vlastností hlavních 

konstrukčních částí, což je 

specifický cíl, jehož chce 

směrnice dosáhnout. 

Vnitrostátní úpravu je tak 

možné pokládat za 

přesahující transpozici, která 

je se zněním směrnice plně v 

souladu. 

 

Připomínka byla vyjasněna 

s Odborem kompatibility 

emailem. S navrhovaným 

způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF 

 

 

 

 

1. Zavedení legislativní zkratky 

"zákon" považujeme za zbytečné  

a doporučujeme proto vypustit celý 

text v závorce a slovo "zákona"  

na konci uvozovací věty.  

 

2. V žádostech uvedených v příloze 

vyhlášky slova „Vyměřen správní 

poplatek … Kč podle položky č. … 

zákona o správních poplatcích, který 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 
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byl uhrazen  

v hotovosti.“ nahradit slovy „Správní 

poplatek … Kč podle položky … 

sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, byl uhrazen v 

hotovosti.“. Správní poplatky se 

zásadně nevyměřují. Při odkazu na 

jednotlivou položku sazebníku 

správních poplatků se standardně 

nepoužívá slovo „číslo“. Správně je 

tak například „položka 1“ a nikoliv 

„položka č. 1“. Zároveň není zřejmé, 

podle které položky sazebníku 

zákona o správních poplatcích by 

měl být zmíněný poplatek vybírán, 

neboť  

v současné chvíli sazebník 

neobsahuje žádnou položku, která by 

se týkala registrace historických a 

sportovních vozidel do zvláštního 

registru těchto vozidel.  

 

3.  V příloze č. 2 části „D“ v písmenu 

d) a v příloze č. 4 části „D“ písmenu 

e) v textu v závorce doplnit za slovo 

„odpovědnosti“ slova „z provozu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

MMR V příloze č. 2 a v příloze č. 4 

doporučujeme v bodě B v závorce 

opravit slovo „provozovatele“ ne slovo 

„provozovatel“.  

Akceptováno – zapracováno. 

MS Ministerstvo spravedlnosti uplatňuje ke 

shora uvedenému návrhu vyhlášky tyto 

připomínky:  

1. K bodům 3 a 4:  

Doporučujeme oba novelizační body 

spojit a uvést v tomto znění: „V § 2 

odst. 3 se slovo „přihlášce“ 

nahrazuje slovem „žádosti“ a slova 

„podle odstavce 2“ se zrušují.“.  

   

2. K bodu 11:  

a)  V částech A, B a C je požadavek 

na uvedení „názvu, jde-li o 

právnickou osobu nebo fyzickou 

osobu podnikatele“. 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 
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Upozorňujeme, že název lze 

použít pouze ve vztahu 

k právnické osobě (viz § 132 

občanského zákoníku). U 

fyzické osoby podnikatele jde o 

obchodní firmu, je-li tato osoba 

zapsána v obchodním rejstříku 

(viz § 423 občanského 

zákoníku). Doporučujeme tuto 

nepřesnost opravit. Nadto 

dáváme předkladateli ke zvážení, 

zda nesjednotit používanou 

terminologii týkající se 

požadavků na jméno a bydliště 

žadatele s ostatními žádostmi 

týkajícími se registrace vozidel – 

např. u žádosti o zápis silničního 

vozidla do registru silničních 

vozidel (viz vyhláška č. 

343/2014 Sb., u které v současné 

době také probíhá mezirezortní 

připomínkové řízení) je 

požadavek na „adresu místa 

pobytu fyzické soby (nebo sídlo 

právnické osoby/fyzické 

osoby)“. V navrhované vyhlášce 

je použito formulace „místo 

trvalého nebo povoleného 

pobytu (nebo sídlo)“. Jednotná 

není ani terminologie týkající se 

požadavku na uvedení jména. 

Sjednocení používané 

terminologie by přispělo k lepší 

srozumitelnosti formulářů pro 

jejich uživatele (běžné občany) 

zvláště, týkají-li se stejné oblasti.   

b)  Upozorňujeme, že v příloze č. 2 

části D (přílohy k žádosti) není 

odrážka týkající se 

zplnomocnění při zastupování 

v souladu s dikcí § 6 odst. 6 

zákona č. 56/2001 Sb., kde je 

prokazování zmocnění 

k zastoupení při zápisu 

silničního vozidla do registru 

silničních vozidel upraveno. Dle 

§ 79a odst. 4 platí pro registr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 
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historických a sportovních 

vozidel obdobná úprava jako pro 

registr a registraci silničního 

vozidla. Novelou zákona č. 

56/2001 Sb. provedenou 

zákonem č. 298/2016 Sb. došlo 

k přeformulování textu a tím i 

faktickému rozšíření právní 

úpravy o možnost zaslat plnou 

moc i prostřednictvím datové 

schránky. Doporučujeme proto 

upravit text odrážky tak, aby 

v něm byly uvedeny všechny 

možnosti zaslání plné moci tak, 

jak s nimi počítá zákon 

č. 298/2016 Sb., resp. upravit 

text stejným způsobem, jako 

bude upraven ve vyhlášce 

č. 343/2014 Sb., u které rovněž 

probíhá mezirezortní 

připomínkové řízení a ke které 

jsme tuto připomínku rovněž 

uplatnili.   

 

3. K bodu 12: 

V závislosti na změnách 

provedených podle připomínek 

k bodu 11 je třeba obdobně upravit i 

bod 12 návrhu.  

 

4. K čl. II:  

V přechodném ustanovení 

doporučujeme slova „vzorů podle“ 

vypustit pro nadbytečnost. Dále 

dáváme ke zvážení, zda nestanovit 

pouze jednu možnost pro dočerpání 

stávajících tiskopisů, jako je tomu u 

novelizace vyhlášky č. 343/2014 

Sb., tj. do vyčerpání zásob. Uvedení 

obou variant se jeví jako 

nadbytečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV Připomínky formálního charakteru: 

 

K přílohám č. 2 a 4: 

1. V části A formuláře dáváme na 

zvážení náhradu výrazu „bylo 

vzato do registru“ výstižnějším 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 
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vyjádřením, např. hovořit o 

zápisu – viz např. § 2 odst. 4 

zákona č. 56/2001 Sb. 

2. V části B doporučujeme upravit v 

závorce slovo „provozovatele" na 

singulár. 

 

K příloze č. 2: 

 V části D písm. g) doporučujeme 

za slovo „zplnomocnění" doplnit středník 

obdobně jako je tomu např. v příloze č. 2 

k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci 

vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 

 Obdobnou změnu navrhujeme 

pak i v příloze č. 4, a to v její části D 

písm. h). 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

MŠMT 1. V novelizačním bodu 6 doporučujeme 

ve větě „Dosavadní odstavce…“  vložit 

mezeru mezi slovy „3 až“. 

Akceptováno – zapracováno. 

MZE Doporučující připomínky 

 

K úvodní větě vyhlášky  

     Doporučujeme slova „(dále jen 

„zákon“)“ zrušit a za slovy „k provedení  

§ 79a odst. 6“ slovo „a“ nahradit čárkou.  

 

Odůvodnění: 

      Legislativní zkratka „zákon“ je již 

nadbytečná, neboť je uvedena v úvodní 

větě vyhlášky č. 355/2006 Sb. Nahrazení 

slova „a“ čárkou je pouze legislativně 

technická úprava.  

 

K článku I 

 

K bodu 1 

     Doporučujeme v závěrečné části 

novelizačního bodu mezi slova „odstavce 

1“ a „až“ vložit mezeru.   

     Obdobnou úpravu doporučujeme 

provést i v bodě 6. 

 

Odůvodnění: 

      Jedná se o legislativně technickou 

úpravu. 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

FKHV V celém rozsahu vyhlášky navrhujeme Akceptováno – zapracováno. 
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změnit výraz Technický kód FIVA na 

Technický kodex FIVA.  

Zdůvodnění:  

Původně užívaný český název 

„Technický kód“ vznikl nesprávným 

překladem anglického názvu „Technical 

Code“. 

 

§ 6 

odst. (1)  celý odstavec navrhujeme ve 

znění: 

Testování historického vozidla provádí 

právnická osoba, která je nositelem 

Národní autority (ANF) Mezinárodní 

federace historických vozidel FIVA, 

podle Mezinárodního technického 

kodexu FIVA, (FIVA International 

Technical Code, dále jen „mezinárodní 

technický kodex“),  prostřednictvím 

pověřených Klubových testovacích 

komisí a svých Krajských testovacích 

komisí, nebo na základě oprávnění, 

uděleného Mezinárodní automobilovou 

federací FIA  podle přílohy 

K Mezinárodních sportovních řádů – 

FIA, Apendix K to the International 

Sporting Code (dále jen „mezinárodní 

sportovní řády“) v rozsahu uděleného 

oprávnění FIA prostřednictvím svých 

klubových testovacích komisí. 

Zdůvodnění: 

- Formulace, použitá v původním znění 

vyhlášky je nesprávná, Mezinárodní 

federace historických vozidel FIVA 

žádné oprávnění na testování vozidel na 

historickou původnost nikomu 

neudělovala a neuděluje. Oprávnění 

k testování vozidel na historickou 

původnost vyplývá ze jmenování tzv. 

Národní autoritou (ANF), která zastupuje 

FIVA, prosazuje  a hájí její zájmy v dané 

zemi a kterou je pro Českou republiku 

Federace klubů historických vozidel ČR. 

 

 

§ 6a 

odst. (2) – slovo „členů“ se nahrazuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Oprávnění k testování je 

uvedeno přímo v § 79b odst. 

2 zákona a nelze jej 

vyhláškou měnit. 

Podzákonná právní úprava 

nemůže být v rozporu se 

zněním zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 
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slovy „předsedů a místopředsedů“ 

Právnická osoba poskytne místně 

příslušnému úřadu seznam předsedů a 

místopředsedů pověřených Klubových 

testovacích komisí s jejich podpisovými 

vzory. 

Zdůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že se po úpravách 

systému testování vyhláškou 

144/2012Sb. a její interpretací, upravené 

v červnu 2015, rozšířilo se oprávnění 

k testování na historickou původnost pro 

zařazení vozidla do rejstříku historických 

vozidel i na vozidla silniční, a možnost 

získání tohoto oprávnění se od té doby 

týká všech zapsaných veteránských 

spolků či ústavů, počet jejich členů a 

jejich podpisových vzorů by dosahoval 

cca 950 osob. Navrženou úpravou bude 

počet podpisových vzorů za celou 

republiku cca 412. 

 

 

odst. (4) – doplněna je druhá věta 

Testování silničních vozidel probíhá jako 

jednostupňové klubové testování 

silničních vozidel, při kterém se 

kontroluje historická původnost vozidla 

podle Technického kodexu FIVA. 

Testování se provádí na specifikaci a 

vybavení vozidla, v němž bylo 

v „období“ svého vzniku poprvé 

schváleno k provozu na veřejných 

komunikacích, případně na stav, do 

něhož bylo upraveno v „období“ ve 

smysluTechnického kodexu FIVA . 

 

Zdůvodnění: 

Historická původnost či věrnost je ve 

smyslu Technického kodexu FIVA (od 

něhož je testování na historickou 

původnost v naší legislativě odvozováno) 

vztahována k „období“, v němž bylo 

vozidlo užíváno k běžnému provozu a 

během této doby bylo povinně 

upravováno podle měněných 

legislativních požadavků na jeho 

Nastavení v § 6a týkající se 

testování – počtu 

sdělovaných osob nelze 

samostatně zúžit oproti § 6 

vyhlášky. Navržené zúžení je 

nesystémové a nelogické. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

 

§ 6a odst. 4 musí být 

nastaven v souladu se zněním 

§ 6 odst. 4 vyhlášky. 

Navržené zúžení 

oprávněných osob pro 

testování je nesystémové a 

nelogické. Vymezení pouze 

na Technický kodex FIVA je 

v rozporu se zněním § 6 odst. 

1 vyhlášky, který rovněž 

definuje mezinárodní 

sportovní řády. 
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vybavení. Pozdější úpravy jsou již 

považovány za porušení historické 

původnosti (věrnosti). 

 

Příloha č.6 

 

Bod č. 5 – mění se odstavce c) a d) 

 

– odstavec c) – slova „ročních testování“ 

se nahrazují slovy „dvouletých 

prohlídek“ 

Nové znění je – „Pravidelných 

dvouletých prohlídek historických 

vozidel“. 

 

Zdůvodnění: Uvádí se do souladu se 

změnou zákona. Změna zákona 

56/2006Sb v posledním schváleném 

znění mění lhůtu pro pravidelné 

prohlídky historických vozidel ze 12 

měsíců (vždy do 31.5. běžného roku) na 

24 měsíců od data poslední prohlídky. 

 

 

- odstavec d) – navržené znění: 

Platnost provedených testování 

historických vozidel. 

Tyto údaje hlásí do 30 dnů od provedené 

prohlídky Právnické osobě. 

 

Zdůvodnění:  

Uvádí se do souladu se změnou zákona. 

Změna zákona 56/2006Sb v posledním 

schváleném znění mění lhůtu pro 

pravidelné prohlídky historických 

vozidel ze 12 měsíců (vždy do 31.5. 

běžného roku) na 24 měsíců od data 

poslední prohlídky. Testování na 

historickou původnost je svěřeno 

Klubovým testovacím komisím, které se 

zodpovídají právnické osobě. Proto 

hlášení Právnické osobě a nikoliv 

předsedovi Krajské testovací komise. 

 

Bod č. 7 – doplňuje se první věta 

Klubová testovací komise provádí 

pravidelné dvouleté  prohlídky 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

Lhůta snížena na polovinu 

z důvodu povinnosti oznámit 

ve 30 denní lhůtě údaje i 

místně příslušnému úřadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno 

částečně. 
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k prodloužení platnosti testování na 

historickou původnost již dříve 

otestovaných historických vozidel, 

kterým byl již dříve vydán Průkaz 

historického vozidla, osvědčení o 

registraci vozidla a byla jim přidělena 

zvláštní registrační značka pro historická 

vozidla a již dříve otestovaných 

silničních vozidel, kterým bylo vydáno 

Osvědčení historického vozidla. 

 

Zdůvodnění: 

-„dvouleté“ - Změna ve smyslu novely 

zákona 56/2001 Sb 

- „k prodloužení platnosti testování na 

historickou původnost“ – upřesnění 

účelu pravidelné dvouleté prohlídky 

- i u silničních vozidel je třeba 

kontrolovat aktuální stav historické 

původnosti a toto vyznačovat do 

Osvědčení historického vozidla. Bez 

tohoto prodloužení je OHV neplatné. 

Platnost OHV by se měla kontrolovat při 

pravidelné kontrole na STK. 

 

 

Bod č. 10 – kompletní znění 

Krajská testovací komise provádí 

pravidelné dvouleté  prohlídky 

k prodloužení platnosti způsobilosti 

k provozu na veřejných komunikacích již 

dříve otestovaných historických vozidel, 

kterým byl již dříve vydán Průkaz 

historického vozidla, osvědčení o 

registraci vozidla a byla jim přidělena 

zvláštní registrační značka pro historická 

vozidla. Tyto prohlídky se provádějí za 

podmínek, stanovených v bodu 9 těchto 

pravidel. Kladný výsledek krajského 

testování je zapsán do protokolu o 

dvouleté prohlídce historického vozidla a 

její kladný výsledek vyznačí předseda 

Krajské testovací komise otiskem razítka 

a  svým podpisem do průkazu 

historického vozidla, současně vyznačí 

platnost testování.  

Vypouští se poslední věta „Provedení 

Zapracována připomínka 

k platnosti testování. 

Připomínky k Osvědčení 

historického vozidla 

nezapracována – neexistence 

dokladu dle právních 

předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno –  částečně 

zapracováno. 

 

Druh testování je uveden 

v § 6 odst. 4 vyhlášky, úprava 

textu přílohy je nadbytečná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text přílohy upraven 
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kladného testování historických vozidel 

předá předseda Krajské testovací komise 

všem místně příslušným úřadům 

nejpozději do 30. června kalendářního 

roku.   

 

Zdůvodnění: 

-„dvouleté“ - Změna ve smyslu novely 

zákona 56/2001 Sb 

-„ prohlídky k prodloužení platnosti 

způsobilosti k provozu na veřejných 

komunikacích“ – upřesnění o jaký druh 

pravidelné prohlídky se v případě 

Krajské testovací komise jedná. 

- Změna ve smyslu novely zákona 

56/2001 Sb – platnost testování či 

dvouleté prohlídky je 24 měsíců od data 

kladného testování či dvouleté prohlídky, 

proto je termín 30. červen bezpředmětný. 

v souladu se zněním 

vyhlášky. 
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