
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, 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 pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 683) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 

41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2) 

 

1. V čl. I se za dosavadní bod 2 vkládají dva nové body, které znějí: 

„X. V § 2 odstavci 4 se za slova „je vozidlo,“ vkládají slova „jehož typ byl ve své době schválen pro 

provoz na pozemních komunikacích, bylo otestováno na historickou původnost dle podmínek 

testování historických vozidel, a“, za slova „sportovních vozidel“ se vkládají slova „nebo v registru 

silničních vozidel“ a slova „a kterému byl vydán průkaz historického vozidla“ se zrušují. 

X. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Sportovním vozidlem je vozidlo, které bylo otestováno jako sportovní vozidlo dle 

podmínek testování sportovních vozidel a je zapsáno v registru historických a sportovních 

vozidel.“.“ 

Dosavadní odstavce 5 až 17 se označují jako odstavce 6 až 18. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

2. V čl. I se za dosavadní bod 14 vkládá nový bod, který zní:  

„X. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Ministerstvo pro účely zajištění splnění povinnosti podle § 28 odst. 1 písm. q) poskytne 

na žádost výrobci nebo akreditovanému zástupci na žádost údaje o jménu a adrese pobytu nebo sídla 

provozovatelů dotčených vozidel zapsaných v registru silničních vozidel. Výrobce nebo akreditovaný 

zástupce nesmí poskytnuté údaje užít k jiným účelům. Bez zbytečného odkladu po využití 

poskytnutého údaje pro splnění povinnosti podle § 28 odst. 1 písm. q) je výrobce nebo akreditovaný 

zástupce povinen tento údaj zlikvidovat.“. 

Dosavadní odstavce 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 7, 8 a 9. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

3. V čl. I se za dosavadní bod 19 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 7b odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

4. V čl. I se za dosavadní bod 21 vkládá nový bod, který zní:  
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„X. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní: 

„§ 8a 

(1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a 

dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis 

změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede 

obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového 

vlastníka. 

(2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její 

přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně. Pro prokazování zmocnění k zastoupení platí § 8 

odst. 5 obdobně. 

(3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez 

zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a 

umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost 

nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní 

úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.“.“ 

Následující body se přečíslují. 

 

 

5. V čl. I se za dosavadní bod 22 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Nepředložení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla 

ve lhůtě stanovené podle § 8a odst. 3 nebrání provedení zápisu změny vlastníka silničního vozidla 

v registru silničních vozidel. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v takovém případě vydá při 

zápisu nový technický průkaz silničního vozidla.“.“ 

Následující body se přečíslují. 

 

 

6. V čl. I se za dosavadní bod 28 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 13 odst. 1 písm. a) se za bod 1 vkládá bod 1a, který zní: 

„1a. bylo otestováno dle § 79c bod 1, 2 tohoto zákona a vlastníku vozidla byl vydán doklad o 

uznání testování silničního vozidla na historickou původnost místně příslušným úřadem dle § 79c 

bod 3.“.“ 

Následující body se přečíslují. 

 

 

7. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 33 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 13 odst. 3 se za písm. a) vkládá nové písmeno aa), které zní: 

„aa) doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost vydaný místně 

příslušným úřadem, jedná-li se o skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) bod 1a,“ 

Následující body se přečíslují. 

 

 

8. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 36 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 13 odst. 6 se na konci písm. b) vkládá slovo „nebo“ a doplňuje se nové písmeno c), které 

zní: 

„c) vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku z důvodu uznání vozidla 

jako historické a skončení platnosti technického průkazu, jedná-li se o skutečnosti podle 

odstavce 1 písm. a) bod 1aa“.“ 
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Následující body se přečíslují. 

 

 

9. V čl. I se za dosavadní bod 40 vkládá nový bod, který zní:  

„X. V § 28 odst. 1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno t), které zní: 

„t) umístit na víčko palivové nádrže nově vyrobeného silničního motorového vozidla nebo v jeho 

těsné blízkosti údaje o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které se využívá 

k pohonu vozidla, a uvést tyto údaje v návodu k obsluze vozidla a dále zajistit, aby tyto údaje 

byly na prodejním místě viditelně umístěny v blízkosti vozidla.“.“ 

Následující body se přečíslují. 

 

 

10. V čl. I se za dosavadní bod 41 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 28 odst. 4 se slova „a s)“ nahrazují slovy „ , s) a t)“. 

X. V § 28 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Obsahuje-li evropská norma nebo jiný technický předpis přijatý některou z evropských 

normalizačních organizací nebo právní předpis Evropské unie požadavky na obsah a způsob 

zobrazování údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, musí údaje podle odstavce 1 

písm. t) odpovídat těmto požadavkům. Dojde-li ke změně požadavků na obsah a způsob zobrazování 

údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva podle věty první, musí údaje podle odstavce 

1 písm. t) odpovídat těmto změněným požadavkům do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti změn.“.“ 

Následující body se přečíslují. 

 

 

11. V čl. I se za dosavadní bod 42 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 29 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Pro umisťování a uvádění údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které 

se využívá k pohonu jednotlivě vyrobeného silničního motorového vozidla, se § 28 odst. 1 písm. t) a 

§ 28 odst. 6 použijí obdobně.“.“ 

Následující body se přečíslují. 

 

 

12. V čl. I se za dosavadní bod 55 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 48a odstavec 1 zní:  

„(1) Informační systém stanic technické kontroly slouží k evidenci a vyhodnocování činnosti 

stanic technické kontroly, k sestavení protokolů o technické prohlídce, k evidenci kontrolních nálepek 

a k předávání informací ze stanic měření emisí do stanic technické kontroly. V informačním systému 

stanic technické kontroly jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické 

kontroly, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická 

prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky, údaje o kontrolních 

technicích provádějících technické prohlídky, údaje dokumentující přítomnost vozidla ve stanici 

měření emisí, údaje o vozidlech, na kterých bylo provedeno měření emisí, výsledky měření ze stanic 

měření emisí a údaje o mechanicích měření emisí provádějících měření emisí.“. 

 

X. V § 48a odst. 4 se za slova „Provozovatelé stanic technické kontroly“ vkládají slova „a 

provozovatelé stanic měření emisí“. 

 

X. V § 48a odst. 5 se za slova „provozovateli stanice technické kontroly“ vkládají slova „a 

provozovateli stanice měření emisí“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116600)



4 

 

 

X. V § 48a odst. 5 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která 

znějí: 

„c) kopie osvědčení k provozování stanice měření emisí zaslaného obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností podle § 66 odst. 1, nebo 

d) žádosti provozovatele stanice měření emisí o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, 

pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene c).“ 

 

X. V § 48a odst. 6 se za slova „provozovatele stanice technické kontroly“ vkládají slova „a 

zaměstnancům provozovatele stanice měření emisí“. 

X. V § 48a odst. 8 se za slova „na stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí“; 

v textu v závorce se za slova „neveřejná stanice technické kontroly“ vkládají slova „a neveřejná 

stanice měření emisí“. 

 

X. V § 54 odstavec 3 zní: 

„(3) Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici 

technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu 

činnostmi stanic technické kontroly, pokud: 

a) je kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu v rámci správního obvodu 

krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než 

80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených 

o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového okresu  a 

b) je-li počet skutečně provedených technických prohlídek ve stanicích technické kontroly na 

území okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice 

technické kontroly provozována, vyšší než 80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic 

technické kontroly v provozu, rozšířených o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého 

takového okresu.“. 

 

X. V § 54 odst. 6 se slova „a způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické 

kontroly“ zrušují. 

 

X. V § 54 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které znějí: 

„(4) Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic 

technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek stanoví prováděcí právní 

předpis. Potřebné podklady pro výpočet se stanoví z centrálního registru vozidel vždy k 1. 1. a 1. 7. 

každého roku a informačního systému stanic technické kontroly vždy k 1. 1. a 1. 7. každého roku z 

dat za předcházející kalendářní rok. 

(5) Kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu se stanoví z příslušného počtu 

registrovaných vozidel jednotlivých kategorií vozidel na území okresu, věkového rozložení vozidel, 

lhůt pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií vozidel, časové pracnosti provedení 

jednotlivých druhů technických prohlídek a podílu jednotlivých druhů technických prohlídek.  

(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území okresu se stanoví z počtu 

kontrolních stání linky stanic technické kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní 

doby stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní den pětidenního pracovního 

týdne a časové pracnosti pravidelných technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky 

stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní linky stanice technické kontroly 

pro užitkové automobily.  

(7) Počet skutečně provedených technických prohlídek na kontrolní lince stanice technické 

kontroly se stanoví z počtu jednotlivých druhů technických prohlídek vozidel jednotlivých kategorií 

a časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé kategorie 

vozidel.   

(8) Časová pracnost provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé 
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kategorie vozidel se stanoví jako průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky 

kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly do ukončení technické prohlídky 

kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly ze všech provedených 

technických prohlídek každého takového druhu technické prohlídky na území České republiky 

stanovený z centrálního informačního systému stanic technické kontroly z dat za předcházející 

kalendářní rok. 

(9) Kontrolní linka pro osobní automobily má 3 kontrolní stání při délce linky minimálně 26 

m, nebo 4 kontrolní stání při délce linky minimálně 33 m. Kontrolní linka pro užitkové automobily 

má 2 kontrolní stání při délce linky minimálně 42 m.“. 

Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 se dále označují jako odstavce 10, 11 a 12. 

 

X. V § 56 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) počet kontrolních linek stanice technické kontroly pro osobní automobily a pro užitkové 

automobily a počet kontrolních stání na jednotlivých kontrolních linkách,“ 

 

X. V § 56 odstavec 4 zní: 

„(4) Před změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování 

stanice technické kontroly podle odstavce 1 je provozovatel stanice technické kontroly povinen podat 

krajskému úřadu žádost o vydání nového rozhodnutí. Krajský úřad takové žádosti vyhoví, pouze jsou-

li splněny podmínky podle § 54, kromě změny adresy provozovny stanice technické kontroly v rámci 

území téhož okresu ve správním obvodu krajského úřadu, kterou provede bez zkoumání podmínek 

podle § 54 v případě, že nedochází k dalším změnám v již vydaném oprávnění k provozování stanice 

technické kontroly podle § 54.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

13. V čl. I se za dosavadní bod 57 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 67 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) údaje o vozidlech a výsledku měření emisí byly neprodleně po jejich pořízení vkládány do 

informačního systému stanic technické kontroly.“. 

 

X. V § 67a se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) vložit údaje o výsledku měření emisí do informačního systému stanic technické kontroly nebo 

za tímto účelem dokumentaci předat osobě určené provozovatelem stanice měření emisí.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

14. V čl. I se za dosavadní bod 63 vkládají nové novelizační body, které znějí: 

„X. V § 79b odst. 1 se za slovo „podmínky“ vkládají slova „registrace a které je podle technické 

prohlídky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích“ a slova „testování, kterým se 

nahrazuje technická prohlídka vozidla“ se zrušují. 

 

X. V § 79b odst. 2 nově zní: 

„(2) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, které byla udělena národní 

autorita Mezinárodní federací historických vozidel (Fédération Internationale des Véhicules 

Anciens). Výsledek testování se uvede v žádosti o provedení testování historického vozidla, který 

právnická osoba vydá vlastníku historického vozidla. Výsledek testování platí ode dne provedení 

testování historického vozidla, nejdéle však 12 měsíců od jeho provedení.“  

 

X. V § 79b odst. 7 se za slovem „sportovního vozidla“ tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova 
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„vzor přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel, 

vzor přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel.“. 

 

X. § 79c nově zní: 

„§ 79c 

 

(1) Vlastník silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, může 

požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla na historickou původnost. 

(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v § 

79b odst. 2. Výsledek testování se uvede v žádosti o provedení testování historického vozidla, 

kterou právnická osoba vydá vlastníku silničního vozidla. Výsledek testování platí ode dne 

provedení testování silničního vozidla, nejdéle však 12 měsíců od jeho provedení.  

(3) Vlastník silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit platnou žádost o 

provedení testování historického vozidla, vydanou pro silniční vozidlo, nebo vydané osvědčení 

historického vozidla právnickou osobou, místně příslušnému úřadu pro registraci historického 

vozidla uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla. Místně příslušný 

úřad ověří platnost žádosti o provedení testování nebo osvědčení historického vozidla a vydá 

vlastníku silničního vozidla doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. 

Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je platný do dne vystavení, 

nejdéle však 12 měsíců od jeho vystavení. 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky testování silničního vozidla podle 

odstavce 1, vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor dokladu o uznání testování 

silničního vozidla na historickou původnost, způsob a podmínky vystavení osvědčení historického 

vozidla a vzor osvědčení historického vozidla.   

Následující body se přečíslují. 

 

 

15. V čl. I se za dosavadní bod 66 vkládají nové body, které znějí: 

„X. V § 83 odst. 1 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní: 

„u) jako mechanik v rozporu s § 67a písm. c) nevloží údaje o výsledku měření emisí do 

informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci osobě určené 

provozovatelem stanice měření emisí.“. 

 

X. V § 83 odst. 2 se slova „až t)“ nahrazují slovy „až u)“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

16. V čl. I se za dosavadní bod 67 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 83a odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: 

„f) v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly 

údaje podle § 48a odst. 1.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

17. V čl. I se za dosavadní bod 75 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 91 odst. 2 se slova „§ 5 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 9“.  
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18. V čl. I se za dosavadní bod 76 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 91 odst. 2 se slova „§ 54 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 54 odst. 4 a 12“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

19. V části druhé čl. II bodu 1 se slova „a jejich přípojná vozidla“ nahrazují slovy „a přípojná 

vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny“. 

 

 

20.  V části druhé čl. II bodech 5 a 6 se slovo „jejich“ zrušuje. 

 

 

21. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která zní: 

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

Čl. IV 

V § 23b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 

ve znění zákona č. 160/2013 Sb., se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Komise zpracuje do 30. dubna výroční zprávu fondu zábrany škod za předchozí 

kalendářní rok a zároveň ji uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva 

obsahuje informace o činnosti komise podle odstavce 4 a o použití prostředků z fondu zábrany škod 

v roce, za který se výroční zpráva zpracovává.“. 

Dosavadní část čtvrtá se označí jako část pátá a čl. IV se označí jako čl. V. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 25. října 2016 
 

 

B. Poslanec Martin Kolovratník: 

SD 4857 

1. V čl. I se dosavadní novelizační bod 2 vypouští.  

Následující novelizační body v čl. I se přečíslují. 

 

 

SD 5129 

2. Dosavadní čl. IV zní: 

„Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení.“. 

 

 

SD 5130 

3.1. V části první § 56 odstavci 4 se doplňuje věta: „Krajský úřad je vždy oprávněn 

přezkoumat přístrojové vybavení a stavebně technickou podobu nové provozovny stanice technické 

kontroly.“. 
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3.2. V části první se doplňuje článek II „Přechodná ustanovení“, který zní:  

„Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Řízení o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly zahájená přede dnem 

nabytí účinností tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Provozovatel stanice měření emisí, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení 

k provozování stanice měření emisí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen 

splnit požadavky podle § 48a zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona, do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Provozovatel stanice měření emisí podle bodu 2 a mechanik, který v této stanici vykonává 

činnost, začnou plnit povinnosti podle § 67 odst. 1 písm. e) a § 67a písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., 

ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději 1 měsíc po zřízení přístupu do 

informačního systému stanic technické kontroly.“. 

 

Ostatní články se přečíslují. 

 

 

C. Poslanec Jeroným Tejc: 

SD 5134 

1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní: 

„9. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která 

znějí: 

„l) údaj o tom, že silniční vozidlo je historicky původní, 

m) datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a 

sportovních vozidel.“.“. 

 

 

2. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 63 vkládají nové novelizační body 64 až 72, které zní: 

„64. V § 79a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Žadatel o registraci historického vozidla zapsaného v registru silničních vozidel místně 

příslušnému úřadu podle odstavce 1 se žádostí předloží osvědčení o registraci silničního vozidla 

v registru silničních vozidel a technický průkaz silničního vozidla a odevzdá tabulky s registrační 

značkou silničního vozidla. Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad kromě úkonů 

podle odstavce 2 odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s registrační značkou 

silničního vozidla, v technickém průkazu zapíše převod silničního vozidla z registru silničních 

vozidel do registru historických a sportovních vozidel a v registru silničních vozidel tuto skutečnost 

zaznamená.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

 

65. V § 79a se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a vzor žádosti o registraci historického 

nebo sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel“. 

 

66. V § 79b odst. 2 se slova „do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním 

roce“ nahrazují slovy „24 měsíců ode dne“. 

 

67. V § 79c odst. 1 a 3 se slovo „Provozovatel“ nahrazuje slovem „Vlastník“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116600)



9 

 

68. V § 79c odst. 1 se slova „a které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé 

k provozu na pozemních komunikacích“ zrušují. 

 

69. V § 79c odst. 2 a 3 se slovo „provozovateli“ nahrazuje slovem „vlastníkovi“. 

 

70. V § 79c odst. 2 se slova „do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním 

roce“ nahrazují slovy „24 měsíců ode dne“. 

 

71. V § 79c odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo o zápis údaje o historické 

původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel“ a na konci textu věty druhé se 

doplňují slova „, popřípadě zapíše údaj o historické původnosti silničního vozidla do registru 

silničních vozidel a do technického průkazu silničního vozidla“. 

 

72. V § 79c odst. 3 se slova „ , nejdéle však do 31. května kalendářního roku následujícího po 

kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo“ zrušují.“. 

 

Dosavadní novelizační body v čl. I vládního návrhu zákona se v návaznosti na navrhované změny 

přečíslují. 

 

 

3. V čl. I v dosavadním novelizačním bodu 75 se za slova „slova „§78 odst. 1 a 4“ se nahrazují 

slovy „§ 78 odst. 1 a 3“ vkládají slova „ , slova „§ 79a odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 79a 

odst. 6“. 

 

 

 

 

V Praze 26. října 2016 

 

 

 

Martin  K o l o v r a t n í k  v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru  
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