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V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon 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 pozdějších předpisů 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 21. září 2017, s termínem pro zaslání připomínek 

do 13. října 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

zemědělství 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASUCAQF7)

aspi://module='ASPI'&link='168/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


2 
 

Ministerstvo 

životního prostředí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

dopravy 

 

Zásadní připomínka: 

Nesouhlasíme s tvrzením předkladatele v odůvodnění 

návrhu, podle něhož návrh vyhlášky stanoví jednotlivé 

druhy vozidel v návaznosti na platnou právní úpravu 

podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích 

uvedenou v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Navržená úprava je naopak zcela v rozporu 

s vymezením druhů vozidel a jejich kategorizací v zákoně 

č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

v navazujících prováděcích právních předpisech (zejména 

ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

Akceptováno. Členění vycházelo nejen z právní úpravy druhů 

vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb. a navazující vyhlášky  

č. 341/2014 Sb., ale také z předchozích zvyklostí a statistik 

vycházejících z kategorizace vozidel podle právní úpravy 

platné během existence pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla. Souhlasíme s úpravou členění vozidel tak, aby co 

nejvíce odpovídala právní úpravě podmínek provozu vozidel 

na pozemních komunikacích a odstraněním případných 

duplicit, je však třeba přihlédnout i k rozdílné rizikovosti 

jednotlivých skupin vozidel, jak to vyplývá ze statistik 

vedených pojišťovnami a ČKP.  

V řadě případů, zejména u vozidel s elektrickým a hybridním 

pohonem vznikají problémy s jejich zařazením pro účely 

příspěvku. Proto jako řešení MF navrhuje doplnění o členění 

podle výkonu motoru. Objem válců motoru však nelze plně 

nahradit jeho výkonem, neboť u starších typů motocyklů a 

automobilů by tento údaj byl nedostupný.  

Co se týká motorových ručních vozíků, pak se tato vozidla 

vymezovala v předchozích právních předpisech a jako 

kategorie vozidel byla přímo vymezena v § 71 zákona č. 

41/1984 Sb. Jde tak o vozidla, ke kterým existují dlouhodobé 

statistiky. To se týká i jednonápravových kultivačních 

traktorů, které byly vymezeny v § 68 cit. zákona. Toto členění 

bylo z návrhu vypuštěno, důsledkem i této změny je úprava 

sazby příspěvku pro ostatní vozidla. Co se týká sanitního 

automobilu, pak jde o případy, kdy se na osoby provozující 

tato vozidla nevztahuje výjimka z pojištění odpovědnosti 

podle § 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Požárnický speciální automobil však do této výjimky spadne, 

neboť je využíván jednotkami IZS, které mají výjimku 

Návrh vyhlášky uvádí ve výčtu § 2 druhy vozidel, které 

výše uvedená platná právní úprava nezná, aniž by je však 

sám jakkoli blíže vymezoval. Není např. vůbec zřejmé, co 

se rozumí motorovým ručním vozíkem. Definovaným 

druhem vozidla není ani kultivační traktor. Z návrhu 

vyhlášky ani z jejího odůvodnění nevyplývá, proč se 

navrhuje denní sazba příspěvku právě u sanitního 

automobilu, když vyňat zůstává např. požárnický speciální 

automobil, tedy rovněž vozidlo zvláštního určení. 

Dále upozorňujeme, že množina vozidel uvedených 

v návrhu pod písm. y), tedy vozidel jiných než podle 

písmene a) až x), v sobě zahrnuje i elektromobily včetně 

elektromotocyklů. Z toho lze dovodit, že podle 

navrhované úpravy bude zcela neodůvodněně činit u 

elektromotocyklu denní sazba příspěvku 60 Kč, zatímco u 

motocyklu s objemem válců motoru nad 500 cm3 bude 
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denní sazba stanovena ve výši 25 Kč. 

Za zavádějící a ne zcela jednoznačné považujeme i 

nastavení zvláštní denní sazby příspěvku v případě tahače 

a návěsu, které zároveň spadají do další zpoplatněné 

skupiny nákladních vozidel s nejvyšší přípustnou 

hmotností nad 12 000 kg, resp. přípojných vozidel 

s nejvyšší přípustnou hmotností nad 750 kg. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme výčet v § 2 

přepracovat a uvést do souladu se zákonem č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovanou úpravu považujeme za nekoncepční a 

zmatečnou, neboť nerespektuje členění a kategorizaci 

vozidel zavedené v platné právní úpravě podmínek 

provozu vozidel a sama jednotlivé skupiny vozidel 

žádným způsobem nedefinuje. Některé množiny vozidel 

v návrhu vyhlášky se při tom vzájemně prolínají a není 

tedy jednoznačné, jaké denní sazbě příspěvku by měly 

podléhat. Přijetí vyhlášky v navrženém znění by tak 

způsobilo v praxi značné aplikační potíže. 

z daného pojištění. Pokud by takové vozidlo přešlo do 

vlastnictví soukromé osoby, nemělo by právo přednosti 

v jízdě, čímž by se riziko škody dostalo na úroveň běžně 

užívaných vozidel dané kategorie. Pro tahače je vyčleněna 

zvláštní kategorie, neboť tato kategorie vozidel vykazuje 

výrazně vyšší škodní průběh než jiné kategorie vozidel. Po 

vzájemné konzultaci s MD a ČKP/ČAP byla kategorie tahačů 

vymezena pouze pro nákladní vozidla, aby se předešlo 

duplicitám, kdy by do této kategorie mohly být zařazeny např. 

traktory jako tahače. Současně došlo k úpravě kategorie 

traktorů, kdy se ukázalo jako nadbytečné vyčleňovat 

zemědělský nebo lesnický traktor, a to z důvodu problémů 

s jeho konkrétním určením.  

Ministerstvo vnitra 

 
Připomínka legislativně technická: 

K čl. I bodu 1 – k § 2 písm. v):  

Doporučujeme slova „750 včetně kg“ nahradit slovy „750 

kg včetně“. 

 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

obrany 

I. K § 2 písm. a) návrhu: 

Doporučujeme za slova „do 50 cm3“ doplnit slovo 

„včetně“, stejně jak tomu je u dalších obdobných případů 

uvedených v § 2. 

Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je zabránit případným výkladovým 

Akceptováno. 
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problémům do budoucna. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 II. K § 2a  

Doporučujeme slova „České kanceláře pojistitelů“ 

nahradit slovem „Kanceláře“.  

Odůvodnění: 

V § 1 odst. 1 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla byla zavedena legislativní zkratka 

„Kancelář“ pro Českou kancelář pojistitelů. 

Doporučujeme ji použít také v prováděcím právním 

předpise. 

Tato připomínka je doporučující. 

I když je možné legislativní zkratky zavedené zákonem 

použít i v prováděcím předpisu, z hlediska srozumitelnosti 

textu ponecháváme plný název dané kanceláře. 

III. § 2 písm. v)  

V uvedeném písmeně došlo k přehození slov „včetně“ a 

„kg“. Doporučujeme úpravu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

obchodu a 

průmyslu 

 

K návrhu vyhlášky – novelizačnímu bodu 1 

Doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády vložit v textu novelizačního 

bodu 1 za slovo „vkládají“ slovo „nové“. Dále 

doporučujeme z důvodu nadbytečnosti zrušit v ustanovení 

§ 2 a § 2a slova „o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla“. 

 

Akceptováno částečně.  Slova „o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla nelze vypustit, neboť vyhláška nezná 

legislativní zkratku „zákon“. 

 

K návrhu vyhlášky – podpisové doložce 

Po případném schválení návrhu vyhlášky vládou 

doporučujeme upravit podpisovou doložku v souladu 

s přílohou č. 3 Legislativních pravidel vlády, tedy ve 

znění: „Ministr financí:“. 

Neakceptováno, v příloze č. 3 LPV se uvádí označení 

„Ministr (vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy) ... 
:2)“,  což vzhledem k odkazu č. 2 nelze považovat za 

jednoznačné. Proto se přikláníme k praxi Sbírky zákonů, 

která používá pouze označení „Ministr“. Navíc, z uvozovací 

věty je zřejmé, které ministerstvo je vydavatelem vyhlášky. 

Praxi by měla sjednotit přesněji vyjádřená LPV. Podotýkáme, 

že vyhlášku neschvaluje vláda. 
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Úřad vlády ČR – 

VÚV  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
mpř. vlády pro vědu, 

výzkum a inovaci 

 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 

OKOM  
K bodu 1 - § 2 písm. v): 

upozorňujeme na překlep ve výrazu „750 kg včetně“ 

 

Akceptováno. 

Česká národní 

banka 

 

Zásadní připomínky: 

 

1. Obecná připomínka 

Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla se až na výjimky stanovené 

zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále také „ZPOV“) primárně vztahuje na 

vozidla zapsaná v registru silničních vozidel. Navíc 

povinnost zaplatit příspěvek vzniká pouze osobám, které 

jsou zapsané jako vlastníci nebo provozovatelé v registru 

vozidel (§ 4 odst. 2 ZPOV). Na tuto skutečnost jsou 

nastaveny i příslušné kontrolní mechanismy, kdy se údaje 

z registru porovnávají s údaji o pojištěných vozidlech. Je 

proto nezbytné, aby i specifikace možných nepojištěných 

vozidel vycházela ze stejného registru. Nelze vyhláškou 

stanovit povinnost platit příspěvek za nepojištěné 

vozidlo, u kterého není v ZPOV upravená povinnost 

sjednat pojištění nebo nestanoví, kdo má povinnost 

platit příspěvek. 

Vysvětleno. 

Z § 4 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, 

vyplývá, že vlastník tuzemského vozidla a jeho 

provozovatel (dále jen "osoba povinná k zaplacení 

příspěvku") jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit 

Kanceláři příspěvek za každý den porušení povinnosti 

podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno. Co se 

rozumí vozidlem, je obsahem § 2 písm. a), tj. silniční 

vozidlo, zvláštní vozidlo, trolejbus, přičemž se za vozidlo 

nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a 

nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní 

kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla 

motocykl. Podle § 2 písm. b) se pak za tuzemské vozidlo 

považuje vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel 

vedené podle zákona o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, nebo vozidlo, které nepodléhá 

registraci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s 

bydlištěm nebo místem podnikání na území České 

republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České 

republiky, anebo vozidlo, které bylo odesláno do České 

republiky z jiného členského státu, je-li Česká republika 

státem cílového určení, a to po dobu 30 dnů počínaje dnem, 

kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v 

České republice registrováno. 
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Vyvratitelná domněnka obsažená v § 4 odst. 2 má pouze 

chránit osoby pro případ, kdy stav zápisu v registru silničních 

vozidel neodpovídá skutečnému stavu, která tak má možnost 

prokázat, že není skutečným vlastníkem či provozovatelem 

vozidla. Vozidla nepodléhající registraci mohou být podle § 1 

odst. 2 písm. b) provozována na veřejné pozemní komunikaci 

pouze v případě pojištění odpovědnosti z jejich provozu. 

Porušení takové povinnosti pojišťovna zjistí buď z kontroly 

prováděné Policií ČR při silničních kontrolách nebo při 

šetření přestupku či škodné události. Naopak by bylo 

diskriminační, pokud by se příspěvek vázal pouze na porušení 

povinnosti pojištění odpovědnosti části vozidel, která 

podléhají registraci. 

 

2. K § 2 

Text vyhlášky by měl být v souladu s citovaným 

zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla. Vyhláška upravuje i 

druhy vozidel nezapisovaných v registru silničních 

vozidel1 a naopak neobsahuje vozidla v registru uvedená, 

což nekoresponduje s ustanovením § 1 a 4 ZPOV. 

Odůvodnění:  

Z § 1 odst. 2 ZPOV vyplývá, že povinnost sjednat 

pojištění odpovědnosti podle ZPOV musí být splněna po 

celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních 

vozidel.    

Podle § 4 ZPOV mají solidární povinnost platit příspěvek 

za nepojištěné vozidlo České kanceláři pojistitelů 

(Kancelář) vlastník a provozovatel vozidla, kteří jsou 

zapsáni v registru silničních vozidel, a proto se 

domníváme, že druhy vozidel uvedené ve vyhlášce by 

Vysvětleno. 

Kontrola všech vozidel podléhajících pojištění odpovědnosti 

byla do zákona vložena v § 17 již při vzniku pojištění 

odpovědnosti a z dosavadní praxe nevyplývá, že by 

existovaly překážky v jejím provádění. Obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností běžně trestají nepojištěný provoz 

vozidel nepodléhajících registraci. Jejich šetření je ČKP 

dostupné. Text vyhlášky neupravuje druhy vozidel v rozporu 

se zákonem, neboť zákon sám nestanoví druhy vozidel a 

vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, a 

příslušných prováděcích předpisů.  Snahou Ministerstva 

financí je upravit návrh vyhlášky tak, aby byl v souladu s 

těmito předpisy, avšak s přihlédnutím k charakteru statistik 

dlouhodobě vedených pojišťovnami a ČKP. 

                                            
1 zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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měly korespondovat s výčtem vozidel uvedeným v 

registru, aby bylo možné vozidlo jednoznačně určit a 

dovodit povinnost vozidlo pojistit.  

V případě placení resp. vymáhání příspěvku za 

nepojištěné vozidlo je třeba zajistit, aby Kancelář měla 

možnost vycházet z údajů získaných porovnáním 

centrálního registru vozidel a registru pojištěných vozidel, 

jinak nelze provádět kontrolu plnění povinnosti mít 

pojištění odpovědnosti a působit tak preventivně. Navíc 

podle ZPOV  musí výzva k zaplacení příspěvku obsahovat 

popis důvodů vzniku nároku na příspěvek a vyčíslení výše 

příspěvku, což by bylo v případě neregistrovaných vozidel 

problematické. 

Doporučující připomínka: 

K § 2 písm. y) 

Upozorňujeme na možné aplikační problémy se 

sběrnou kategorií uvedenou pod písmenem y). 

Odůvodnění: 

Jako problematické spatřujeme zavedení sběrné kategorie 

pod písmenem y). Do této kategorie je možné podřadit jak 

příruční vozíky, pracovní stroje - přípojné i samojízdné, 

tak i elektromobily, které nejsou specifikovány objemem 

válců motoru, tedy stroje, resp. vozidla svojí rizikovostí i 

výkonem zcela rozdílná. 

Akceptováno jinak.  

Tato sběrná kategorie je nezbytná pro stanovení výše 

příspěvku u těch vozidel, která nelze zařadit do žádné 

z vymezených kategorií. Není zřejmé, co se rozumí příručním 

vozíkem, právní úprava během trvání pojištění dané 

odpovědnosti vymezovala vozidla různě, čemuž odpovídají i 

pojišťovnami a ČKP dlouhodobě vedené statistiky. To se týká 

např. i jednonápravových kultivačních traktorů, které byly 

vymezeny v § 68 zákona č. 41/1984 Sb., nebo ručních 

motorových vozíků uvedených  v § 71 cit. zákona. Co se týká 

elektromobilů, MF po projednání s MD doplnilo 

k jednotlivým kategoriím podle objemu válců motoru i jeho 

výkon, což platí jak pro  vozidla s elektrickým, tak i 

s hybridním pohonem. 

Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů ČR 

Doporučující: 

V návaznosti na předložený návrh sdělujeme, že není 

explicitně stanoveno, že se povinnost platit pojistné 

nevztahuje na vozidla, která jsou ponechána na 

soukromém pozemku, např. ve vlastní garáži. Proto se 

domníváme, že výklad může být předmětem sporů. Ve 

Nejedná se o připomínku k textu vyhlášky. Změna § 1 odst. 2 

zákona provedená poslaneckým návrhem v písmenu a) 

nerozlišuje v případě vozidel zapsaných do registru silničních 

vozidel, zda jsou provozována na veřejné pozemní 

komunikaci nebo provozována či ponechána na soukromém 

pozemku. Jedinou výjimkou z povinnosti pojištění 
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vazbě na to: 

a) musí být v případě vozidla zapsaného v registru 

silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky 

provozu vozidel na pozemních komunikacích 

povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona 

splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v 

registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v 

registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z 

provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a 

doby, kdy je vozidlo odcizené, 

b) může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové 

komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která 

není veřejně přístupná (dále jen „pozemní 

komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož 

povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto 

vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost 

pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě 

ponechání vozidla na pozemní komunikaci. 

odpovědnosti těchto vozidel je doba, kdy je vozidlo zapsáno v 

registru silničních vozidel jako vyřazené z provozu, vyvezené 

do jiného státu nebo kdy je vozidlo odcizené. Povinnost 

pojištění odpovědnosti trvale zaniká okamžikem, kdy je 

vozidlo zapsané v registru silničních vozidel jako zaniklé.  

Písmeno b) pak bez ohledu na to, zda se jedná o vozidlo 

registrované či nikoli, ukládá povinnost pojištění 

odpovědnosti té osobě, která hodlá provozovat nebo ponechat 

vozidlo na veřejné pozemní komunikaci. MF se proto 

domnívá, že jde o rozdílné instituty, kdy v písmenu a) se 

povinnost pojištění váže k registraci vozidla a v písmenu b) 

k provozu vozidla.  Pokud  by vznikaly spory týkající se 

práva ČKP na příspěvek v případě provozu nebo ponechání 

registrovaného vozidla na soukromém pozemku, bude o nich 

muset rozhodovat soud. 

Česká asociace 

pojišťoven 

K § 2 

Navrhujeme sousloví „s objemem válců“ nahradit 

souslovím „se zdvihovým objemem válců“.  

Odůvodnění: 

Užité pojmosloví je třeba sladit s terminologií zákona č. 

56/2001 Sb., konkrétně s definicí údajů, zapisovaných do 

registru silničních vozidel (§ 4 odst. 3 písm. f)) a údaji, 

zapisovanými v TP vozidla dle vyhlášky č. 343/2014 Sb. 

 

Akceptováno. 

K § 2 

Navrhujeme sousloví "nejvyšší přípustná hmotnost“ 

nahradit souslovím "nejvyšší povolená hmotnost". 

Odůvodnění: 

Terminologii vyhlášky je nutné sladit s terminologií 

 

Akceptováno. 
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zákona č. 56/2001 Sb. (§ 4 odst. 3 písm. i) a údaji, 

zapisovanými v TP vozidla dle vyhlášky č. 343/2014 Sb. 

K § 2 písm. j) 

Navrhujeme písm. j) takto: 

„j) obytný automobil,“. 

Odůvodnění: 

Pod písm. j) návrhu je uveden obytný automobil do 8t. 

Protože v návrhu vyhlášky není uveden obytný automobil 

nad 8t, navrhujeme vypustit hmotnost a nechat jen obytný 

automobil, aby byly sazbou pokryty i obytné automobily 

nad 8 t. 

 

Akceptováno. 

K § 2, písm. p) až r)  

Navrhujeme sousloví „nákladní vozidlo“ nahradit 

souslovím „nákladní automobil“. 

Odůvodnění: 

Sladění terminologie se základními druhy silničních 

vozidel dle § 3 odst. 2 zák. č. 56/2001 Sb. 

 

Akceptováno. 

K§ 2 písm. l), m) a n)  

i) Navrhujeme text písm. l) vypustit. 

ii) Navrhujeme textaci písm. m) a n) takto (nově l) a 

m)):  

„l) autobus s nejvyšší přípustnou hmotností do 5 000 

kg včetně ve výši 155,- Kč, 

m) autobus s nejvyšší přípustnou hmotností nad 5 000 

kg včetně ve výši 290,- Kč,“  

 

iii) Navrhujeme stávající písmena o) až y) označit jako 

n) až x). 

Odůvodnění: 

Data registru silničních vozidel neobsahují informaci, zda 

se jedná o autobusy městské hromadné dopravy či nikoli. 

 

Akceptováno. Pouze podotýkáme, že vyhláška č. 343/2014 

Sb., o registraci vozidel, rozeznává autobus městský a 

meziměstský. 
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Navrhujeme autobusy rozdělit jen na autobusy do 5t a 

autobusy nad 5t. 

K § 2, písm. v) až x)  

Navrhujeme toto znění:  

"v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 

750 včetně kg ve výši 4 Kč, 

w) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností 

nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši 7 Kč, 

x) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 

10 000 kg ve výši 70 Kč." 

Odůvodnění: 
Návěs je dle zákona č. 56/2001 Sb. přípojným vozidlem.   

Navrhujeme použít pro všechna přípojná vozidla stejné 

slovní označení a rozdělit je v sazebníku jen podle 

hmotnosti. Odkazujeme též na kategorizaci přípojných 

vozidel dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

Bude-li vyhověno připomínce č. 5 příslušným způsobem, 

je třeba upravit označení stávajících písm. v) až x). 

 

Akceptováno. 

V Praze 12. prosince 2017 

Vypracoval: PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová Podpis: 
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