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V l á d n í   n á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne …….. 2015, 

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 
 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Čl. I 

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. 478/2001 Sb., zákona 
č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., 
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona 
č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona 
č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se mění takto: 
 
1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropské unie16)“ nahrazují slovy 
„Evropské unie16), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie27)“. 
 
Poznámky pod čarou č. 16 a 27 znějí: 
„16) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, ve 
znění směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách 
přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, 
Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 
Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti 
informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních 
automobilů, ve znění směrnice Komise 2003/73/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA5ABY2WS)



 2 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních 
technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, ve znění 
směrnice Komise 2003/26/ES a směrnice Komise 2010/47/EU. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví 
rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová 
směrnice), v platném znění. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických 
prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění), ve znění 
směrnice Komise 2010/48/EU. 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny 
informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o 
označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném 
znění. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o 
schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 
schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito 
vozidly.". 
 
2.  V § 1 odst. 3 se slova „vojenská vozidla“ nahrazují slovy „vozidla ozbrojených sil České 
republiky“. 
 
3.  V § 3 odst. 2 se na začátek písmene e) vkládají slova „vozidla zvláštního určení a“. 

 
4.  V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a výměnné tažené stroje“. 
 
5.  V § 3 odst. 4 se slova „základních kategorií L, M, N, O, S, T a R“ nahrazují slovy 
„kategorií L, M, N, O, T, C, R, S a Z“. 
 
6.  V § 4 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 4a odst. 3 písm. f) a v § 72a odst. 2 písm. a) bodě 1 se 
slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“. 
 
7.  V § 4 odst. 2 písm. a) bodu 3 se za slova „adresa sídla“ vkládají slova „nebo umístění 
odštěpného závodu“. 
 
8.  V § 4 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „nebo její odštěpný závod“. 
 
9. V § 4 odst. 3 písm. e) se slova „v rozsahu podle odstavce 2 písm. a)“ zrušují.  
 
10.  V § 4 odst. 4 se slova „podle § 38a a 38b“ nahrazují slovy „podle § 38a, 38b a 38d“. 
 
11.  V § 4 odst. 4 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou. 
 
12.  V § 4 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 
„b) údaje o silničním vozidle v rozsahu podle odstavce 3 písm. b) až k) a m), jde-li o zvláštní 
registrační značku podle § 38d, a“. 
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Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 
 
13.  V § 4 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

 
„(6) Pro účely tohoto zákona se u silničního vozidla ve svěřenském fondu za vlastníka 

považuje svěřenský správce.“. 
 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
 
14. V § 5 odstavec 2 zní:  
 

„(2) K provedení úkonů podle odstavce 6 a podle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, § 13a 
a § 14 je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Údaje do evidence 
podle § 4 odst. 1 písm. d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu má držitel zvláštní registrační značky sídlo, nebo, jde-li o zvláštní 
registrační značku podle § 38d, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tuto zvláštní 
registrační značku vydal.“. 

 
15.  V § 6 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje. 
 
16.  V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c), 
které zní: 
 
„c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.“. 
 
17.  V § 6 odst. 3 písm. e) se na konci bodu 1 slovo „nebo“ zrušuje. 
 
18.  V § 6 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se bod 3, 
který zní: 
 
„3. odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.“. 
 
19.  V § 6 odst. 5 písm. a) bodě 5 se slovo „jednotlivém“ zrušuje. 
 
20. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „než 14 dní“ nahrazují slovy „než 30 dní“. 
 
21.  V § 8 odst. 4 písm. b) bodě 2 se slova „technický průkaz a osvědčení o registraci 
silničního vozidla se přikládají, má-li je žadatel k dispozici“ nahrazují slovy „k žádosti se 
nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel 
k dispozici, a protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, podává-li žadatel současně 
žádost o zápis zániku silničního vozidla“. 
 
22.  V § 9 odst. 1 písm. b) se za slovo „žádosti“ vkládají slova „vlastníka nebo“. 
 
23.  V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „§ 4 odst. 4 písm. a)“ nahrazují slovy 
„§ 4 odst. 2 písm. a)“. 
 
24.  V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „dočasně nebo dlouhodobě vyřazené z provozu na 
pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „vyřazené z provozu“. 
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25.  V § 12 odst. 2 se za slova „registraci silničního vozidla“ vkládají slova „, není-li zadrženo 
podle zvláštního právního předpisu28),“.  
 
Poznámka pod čarou č. 28 zní: 
 
„28) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.  
 
26. V § 12 odst. 4, 6 a 7 se za slovo „působností“ vkládají slova „, který vyřadil silniční 
vozidlo z provozu,“. 
 
27.  V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní: 
 

„(9) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu a žádosti o ukončení vyřazení 
silničního vozidla z provozu stanoví prováděcí právní předpis.“. 
 
28.  V § 13 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slova „silničního vozidla“ vkládají 
slova „jiného než přípojného“. 
 
29.  V § 13 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou. 
 
30.  V 13 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4, který zní: 

 
„4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto 
v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s 
odpady23) nebo v trestním řízení,“. 

 
31.  V § 13 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
 
„b) žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo“. 
 
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 
 
32.  V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „v odstavci 1 písm. a)“ vkládají slova 
„nebo b)“. 
 
33.  V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „v jiném členském státě, jedná-li se o skutečnost podle 
odstavce 1 písm. a) bod 2“ nahrazují slovy „, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) 
bodů 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci 
silničního vozidla sám“. 
 
34. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova „, jedná-li se“ nahrazují slovy „vydaný Policií České 
republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem 
jiného státu, jde-li“. 
 
35. V § 13 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
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„c) doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle 
zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle 
odstavce 1 písm. a) bodu 4,“ 
 
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f). 
 
36. V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1 
nebo N1“. 
 
37.  V § 13 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
 

„(7) Vzor žádosti o zápis zániku silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.“. 
 
38.  V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K žádosti se přiloží protokol o evidenční 
kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.“. 
 
39.  V § 17 odst. 3, § 17 odst. 5 písm. a), § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 28 odst. 2 
písm. a), § 28d, § 38a odst. 4, § 38b odst. 1 písm. a) a v § 38c odst. 2 se slova „nebo místo 
podnikání“ zrušují. 
 
40.  V § 17 odst. 5 písm. a) se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.   
 
41.  V § 28 odst. 3 se slova „místo podnikání,“ zrušují. 
 
42.  V § 29 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Příslušný k vydání povolení je kterýkoliv 
obecní úřad obce s rozšířenou působností.“. 
 
43.  V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Technický protokol a protokol o technické 
prohlídce lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou.“. 
 
44.  V § 33a se slova „příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa 
bydliště“ nahrazují slovy „příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností“. 
 
45. V § 33b odst. 1 se slova „příslušný je obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště“ nahrazují slovy „příslušný je kterýkoliv 
obecní úřad obce s rozšířenou působností“. 
 
46.  V § 34 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Příslušný ke schválení technické 
způsobilosti je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.“. 
 
47.  V § 35a odst. 1 se slova „Pro účely schválení technické způsobilosti jednotlivě 
vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla může ministerstvo“ nahrazují 
slovy „Ministerstvo může“ a slova „takto schvalované“ se zrušují. 
 
48.  V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Před provedením změny na silničním vozidle, která bude mít za následek jeho 
technickou nezpůsobilost k provozu podle odstavce 1, je právnická nebo fyzická podnikající 
osoba provádějící změnu povinna písemně upozornit provozovatele vozidla na tuto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA5ABY2WS)



 6 

skutečnost. Je-li provedení takovéto změny nabízeno veřejně, musí tato nabídka obsahovat 
zřetelné upozornění, že provedení změny bude mít za následek technickou nezpůsobilost 
silničního vozidla k provozu.“. 
 
49.  V § 38b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, anebo“ a doplňuje se písmeno 
d), které zní: 
 
„d) dopravce pro jím přepravovaná silniční vozidla.“. 
 
50.  V § 38b odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „dovozce“ vkládá slovo „, dopravce“. 
 
51.  V § 38c odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zkušebny“ vkládá slovo „, dovozce“ 
a slova „jde o jednorázovou jízdu silničního vozidla, která začíná a končí na území České 
republiky a“ se zrušují. 
 
52.  V § 38c odst. 1 písm. b) se za slovo „propagace“ vkládají slova „nebo dodání“.  
 
53.  Za § 38c se vkládá nový § 38d, který zní: 
 

„§ 38d 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa provozovny 
prodejce silničního vozidla na žádost vlastníka silničního vozidla, jehož technická způsobilost 
byla schválena a které není zapsáno v registru silničních vozidel, přidělí k tomuto vozidlu 
zvláštní registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, vydá tabulky s 
touto přidělenou zvláštní registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla a vydá 
osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného 
státu.  
 

(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz 
do jiného státu pozbývá platnosti dnem uplynutí platnosti zvláštní registrační značky 
s omezenou platností pro vývoz do jiného státu. 
 

(3) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží 
a) doklad o technické způsobilosti, 
b) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, nejedná-li se 
o nové vozidlo, 
c) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) a 
d) doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu. 
 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 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.“. 
 
54.  V § 42 se slova „a pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření emisí“ 
zrušují. 
 
55.  V § 48 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
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„(5) Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pozbývá platnosti, pokud po 

provedení evidenční kontroly došlo  
a) ke změnám na vozidle, které nejsou v souladu s údaji uvedenými ke dni provedení kontroly 
v technickém průkazu silničního vozidla nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla, 
nebo 
b) ke snížení hodnoty ujeté vzdálenosti na počítači ujeté vzdálenosti silničního vozidla.“. 
 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 
 
56.  V § 56 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Stejnopis rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické 
kontroly zašle krajský úřad ministerstvu.“. 

 
57.  V § 58 odst. 1 písm. g) a v § 61a odst. 1 písm. b) se slova „§ 48 odst. 5“ nahrazují slovy 
„§ 48 odst. 6“. 
 
58. V § 74 odst. 1 se slova „povoluje příslušný“ nahrazují slovem „schvaluje“. 
 
59.  V § 74 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Příslušný ke schválení přestavby silničního 
vozidla je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.“. 
 
60.  V § 74 odst. 2 se slovo „povoluje“ nahrazuje slovem „schvaluje“. 
 
61. V § 74 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „povolení“ nahrazuje slovem „schválení“. 
 
62.  V 78 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 
 
63.  V § 79a odst. 1 se slova „, nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště“ zrušují a za 
slovo „sídlo,“ se vkládají slova „popřípadě, jde-li o zahraniční právnickou osobu, odštěpný 
závod;“. 
 
64. V § 80 odst. 4 písm. b) se za slova „vozidlům registrační značku“ vkládají slova „, 
zvláštní registrační značku“. 
 
65.  V § 80 odst. 4 písm. d) se slova „trvalém, dlouhodobém a dočasném vyřazení silničního 
vozidla“ nahrazují slovy „zápisu vyřazení silničního vozidla z provozu a zápisu zániku 
silničního vozidla“. 
 
66.  V § 82 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve 
formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Vzor průkazu 
stanoví prováděcí právní předpis.“. 
 
67.  V § 83a odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní: 
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„m) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že 
změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu,“. 
 
Dosavadní písmena m) až q) se označují jako písmena n) až r). 
 
68. V § 83a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou 
č. 29 a 30 znějí: 

 
„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, zástupce výrobce, 

dovozce nebo distributor dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolých vozidel a 
čtyřkolek a dozor nad trhem29) nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30) 

 
a) uvede v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení 
z oběhu nepravdivé údaje, nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí, 
 
b) použije odpojovací zařízení, 
 
c) dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek 
vozidla nebo neúplné vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena, 
 
d) neoprávněně opatří vozidlo štítkem nebo neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo 
samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu, nebo 
 
e) padělá nebo neoprávněně pozmění prohlášení o shodě, jímž bylo opatřeno vozidlo nebo 
neúplné vozidlo, nebo značku schválení typu, jíž byla opatřena konstrukční část vozidla nebo 
samostatný technický celek vozidla. 
 

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo zástupce výrobce 
dopustí správního deliktu tím, že neposkytne v rozsahu a způsobem stanoveným přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolých 
vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem30) 

 
a) pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo jiné výrobce, nebo 
 
b) údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků určené pro samostatné provozovatele, 
autorizované obchodní zástupce, opravny nebo jiné výrobce. 
_______________ 
29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 
schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito 
vozidly. 
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o 
schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.“. 
 
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8. 
 
CELEX 32013R0167, 32013R0168 
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69.  V § 83a odstavec 7 zní:  
 

„(7) Za správní delikt se uloží pokuta do  
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 5 písm. c), 
b)  5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. p), odstavce 2 písm. e) nebo 

g) anebo odstavce 3 písm. c) nebo e),  
c) 500 000, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), j), k), m), o), q) nebo r), 

odstavce 2 písm. c), d), f) nebo h), odstavce 3 písm. a), b) nebo d), odstavce 5 písm. a), 
b), d) nebo e) anebo odstavce 6, nebo  

d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo n), odstavce 2 
písm. a), b), i), j) nebo k) anebo odstavce 4.“. 

 
70.  V § 84 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a § 83a odst. 5 a 6“. 
 
71.  V § 84 odst. 4 písm. b) se slova „§ 83a odst. 1 písm. p)“ nahrazují slovy „§ 83a odst. 1 

písm. q)“. 
 
72.  V § 84 odst. 4 písm. c) se slova „o) a q)“ nahrazují slovy „p) a r)“. 
 
73.  V části desáté se za nadpis „Společná ustanovení“ vkládá nový § 85, který včetně 
poznámky pod čarou č. 31 zní: 
 

„§ 85 
 

(1) Část třetí hlavy I a II, s výjimkou § 28 odst. 1 písm. r) a s), a § 78 se nepoužijí na 
typ vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku 
vozidla, na které se použije  
a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických 
vozidel a dozor nad trhem30), nebo 

b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolých 
vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem29). 
 

(2) Ministerstvo dopravy je schvalovacím orgánem a orgánem pro dozor nad trhem 
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie uvedených v odstavci 1. Ministerstvo 
dopravy je rovněž orgánem pro dozor nad trhem podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího označování pneumatik31). 
_____________ 
31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o 
označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, v platném 
znění.“. 
 
CELEX 32009R1222, 32013R0167, 32013R0168 
 
74.  V § 91 se odstavec 1 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5. 
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75.  V § 91 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 7“, za slova „§ 9 odst. 4,“ 
se vkládají slova „§ 12 odst. 9, § 13 odst. 7,“, za slova „§ 38c odst. 6,“ se vkládají slova 
„§ 38d odst. 4,“, slova „§ 48 odst. 1 a 5“ se nahrazují slovy „§ 48 odst. 1 a 6“, slova „§ 78 
odst. 1 a 4“ se nahrazují slovy „§ 78 odst. 1 a 3“ a za slova „§ 79c odst. 4“ se vkládají slova 
„, § 82 odst. 1“. 
 
76.  V § 91 odst. 2 se slova „§ 37 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 37 odst. 1 písm. b)“. 
 
77.  V § 91 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 
78.  V § 91 odst. 4 se slova „odstavci 5“ nahrazují slovy „odstavci 3“.  
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o dani silniční 

 
Čl. II 

 
Zákon 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., 
zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona 
č. 241/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., 
zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č.  545/2005 Sb., zákona 
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákonného opatření 
Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto: 
 
1.  V § 2 odst. 3 se slovo „vozidla“ nahrazuje slovy „nákladní automobily“ a slova „určená 
výlučně k přepravě nákladů a“ se nahrazují slovy „registrované v České republice a jejich 
přípojná vozidla“. 
 
2.  V § 3 písm. a) se slova „zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu 
vozidla jako“ zrušují. 
 
3.  V § 3 písm. f) bodě 3 se slova „označovaný jako LPG“ a slova „označovaný jako CNG“ 
zrušují. 
 
4.  V § 3 písm. f) bodě 4 se slova „označovaného jako E85“ zrušují. 
  
5.  V § 6 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „včetně tahačů, nákladních přívěsů a 
nákladních návěsů“ nahrazují slovy „a jejich přípojných vozidel“. 
 
6.  V § 6 odst. 10 se slova „vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů“ 
nahrazují slovy „automobilů a jejich přípojných vozidel“. 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA5ABY2WS)



 11 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Čl. III 
 

V položce 26 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 
č. 226/2006 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., 
zákona č. 350/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se v oddílu „Poznámky“ na konci bodu 2 
doplňuje věta „Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do 
registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.“. 
 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 
 

Čl. IV 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2016. 
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