
II. 

Odůvodnění 
Obecná část: 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 

úpravy 
Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se stanovují hmotnosti, rozměry vozidel a jejich 

spojitelnost do jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (dále jen „návrh 
vyhlášky“), je návrhem prováděcího právního předpisu, jehož přijetí je nezbytné na základě 
nového ustanovení § 43a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“). 

Návrh vyhlášky je právním předpisem, jehož obsahem jsou pouze změny technického 
charakteru nemající dopad na věcnou stránku právního předpisu. V současné době jsou největší 
povolené hodnoty (zejména hmotnosti a rozměry) vozidel upraveny v části deváté vyhlášky 
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 341/2014 Sb.“), kterou se provádí 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 (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“). 

Návrh vyhlášky nahrazuje vyhlášku č. 341/2014 Sb., jež upravuje primárně právní vztahy 
v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím schvalování technické způsobilosti vozidel vybraných kategorií, a to v rozsahu 
části deváté, v níž byly uvedené hodnoty vozidel v provozu (největší povolené hmotnosti na 
nápravy vozidel, největší povolené hmotnosti vozidel, největší povolené rozměry vozidel, 
požadavky pro spojitelnost vozidel do jízdních souprav a některé další hodnoty). Návrh 
vyhlášky tedy, s výjimkou několika dílčích technických hodnot v návaznosti na poznatky 
z praxe, nepřináší nová práva a povinnosti a přebírá hodnoty, které pro silniční vozidla platily 
již na základě vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem č. 361/2000 Sb. 

Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony 
České republiky. Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., a to v rámci 
zákonného zmocnění obsaženého v novém ustanovení § 43a odst. 6. 

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie 

a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Česká republika implementuje do svého právního řádu požadavky vyplývající z právních 

předpisů Evropské unie, aniž by tyto požadavky zpřísňovala nebo se od nich jinak jakkoli 
odchylovala nad rámec oprávnění členského státu. Návrh vyhlášky reflektuje směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou 
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se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné 
rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro 
mezinárodní provoz (dále jen „směrnice 2015/719“). Na oblast dotčenou předloženým návrhem 
vyhlášky se žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, nevztahují. 

 
4. Zhodnocení finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty 
Okruh adresátů této právní úpravy je relativně omezen, jedná se primárně o výrobce 

vozidel, provozovatele vozidel a řidiče vozidel. Ministerstvo dopravy neočekává zvýšené 
náklady na veřejné rozpočty v souvislosti s přijetím předloženého návrhu. Návrh vyhlášky 
s výjimkou několika dílčích hodnot přejímá ustanovení vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

Pokud se jedná o hodnoty, které byly na rozdíl od vyhlášky č. 341/2014 Sb. změněny (tj. 
největší povolená šířka vozidla kategorie N, T, O a SS při jízdě na silnicích, místních 
komunikacích a účelových komunikacích) jde takřka vždy o přepravu prováděnou 
zemědělskými stroji. Takové přepravy jsou v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství 
pro účely vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při 
dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, 
hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity, podle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, od správního poplatku osvobozeny. 

Změna vybraných hodnot tedy bude mít za následek menší administrativní zátěž pro 
silniční správní úřady i podnikatele v zemědělství, jelikož jízda vozidlem těchto 
vyjmenovaných kategorií na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a účelových 
komunikacích, kde se z povahy věci běžně uskutečňuje, nebude (s výjimkou účelových 
komunikací) vyžadovat povolení zvláštního užívání pozemních komunikací v souladu s § 25 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ke snížení 
příjmu ze správních poplatků do státního rozpočtu však nedojde, protože tyto přepravy ani před 
účinností změny správnímu poplatku nepodléhaly. 

Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí, nebyly v případě návrhu vyhlášky identifikovány. 
 
5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nerozšiřuje ani nezpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy, pouze 
konkrétně a určitě vymezuje hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů 
hmotností vozidel v jízdní soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola 
a skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
nebo stav pozemní komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu a použití 
sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž 
nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a rozsah údajů 
uváděných v dokladu o rozměrech vozidla., proto nevytváří jakékoliv korupční riziko. Z těchto 
důvodů nedochází předloženým návrhem vyhlášky ke zvýšení korupčního rizika.  
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6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace 
Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty provozu vozidel, neboť vymezuje 

hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní 
soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž 
nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní 
komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu a použití sklopného nebo 
odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a rozsah údajů uváděných v dokladu 
o rozměrech vozidla. Nepředstavuje tedy právní úpravu, která by přímo či nepřímo zakládala 
jakoukoli diskriminaci. 

 
7. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty provozu vozidel, neboť vymezuje 
hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní 
soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž 
nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní 
komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu a použití sklopného nebo 
odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a rozsah údajů uváděných v dokladu 
o rozměrech vozidla. Nemá tedy žádné dopady do sféry ochrany soukromí a osobních údajů. 

 
8. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu 

státu 
Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty provozu vozidel, neboť vymezuje 

hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní 
soupravě, rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž 
nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní 
komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu a použití sklopného nebo 
odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a rozsah údajů uváděných v dokladu 
o rozměrech vozidla. Nemá tedy žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část: 
 

K § 1 
V § 1 je uveden předmět právní úpravy. Na rozdíl od vyhlášky č. 341/2014 Sb. je nově, 

v souladu s posledními změnami směrnice 2015/719, doplněna úprava pro použití sklopného 
nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a náležitosti dokladu o rozměrech vozidla, 
nejsou-li uvedeny na štítku ve vozidle, rovněž na základě požadavků směrnice 2015/719. 
 
K § 2 

V úvodu jsou pro účely vyhlášky uvedeny základní pojmy, které jsou v potřebné míře 
převzaty z vyhlášky č. 341/2014 Sb. a odpovídajícím způsobem doplněny, a to také v souladu 
se směrnicí 2015/719. 
 
K § 3 a § 4 

Ustanovení § 3 a § 4 upravují požadavky pro spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti 
přípojného vozidla a souprav a spojitelnost jízdních souprav. Tato ustanovení jsou převzata 
z vyhlášky č. 341/2014 Sb. 
 
K § 5  

Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na 
nápravy byly převzaty z vyhlášky č. 341/2014 Sb. Definice dvojnápravy a trojnápravy byla 
ovšem přesunuta, na rozdíl od vyhlášky č. 341/2014 Sb., pro větší přehlednost do § 2. 

Na rozdíl od vyhlášky č. 341/2014 je sjednocena formální stránka uvedení jednotlivých 
skupin hodnot v úvodu věty. Ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. byly hodnoty uvedeny různě 
(hodnoty nesmí překročit, atd.) Byla zvolena jednotná forma. 

Doplňuje se možnost navýšení největší povolené hmotnosti vozidla v § 5 odst. 3 
o dodatečnou hmotnost vyžadovanou pro vozidla na alternativní paliva. Ta se určí na základě 
dokumentace poskytnuté výrobcem při schvalování daného vozidla. 
 
K § 6 

Další ustanovení o hmotnostech vyžadovaných pro provoz na pozemních komunikacích 
navazují na největší povolené hmotnosti vozidel. Stejně jako u vyhlášky č. 341/2014 Sb. 
zůstává zachován odkaz na povolení zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou převzaty požadavky 
vyhlášky č. 341/2014 Sb. pro hmotnost připadající na řízenou nápravu, nerovnoměrnost 
rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou 
polovinou, hmotnost na řízenou nápravu. 
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K § 7 a § 8 
Největší povolené rozměry vozidel byly stejně jako největší povolené hmotnosti 

silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy převzaty z vyhlášky 
č. 341/2014 Sb. Ke změně dochází u šířky vozidel kategorie N a O při přepravě dřeva 
na silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích, u vozidel kategorie T 
a u zvláštních vozidel podkategorie SS při jízdě na silnicích II. a III. třídy, místních 
komunikacích a účelových komunikacích a u délky jízdní soupravy motorového vozidla 
s jedním přípojným vozidlem při přepravě dřeva a nově se zavádí největší povolená délka jízdní 
soupravy složené z traktoru a dvou přípojných vozidel na základě dosavadních praktických 
zkušeností. Současně je upravena nevyšší povolená výška vozidel. 

Důvodem je nadměrná administrativní zátěž pro silniční správní úřady vydávající 
povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy nedochází 
k zásadnímu poškozování vozovek pozemních komunikací zemědělskou technikou a vydávání 
povolení zvláštního užívání bylo zcela automatizováno. Přitom není přínosem pro veřejnou 
správu z hlediska správních poplatků. Přepravy vozidly kategorie N, T, O a SS jsou při jízdě na 
silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích využívány téměř vždy pro účely 
zemědělství (sklizeň, těžba dřeva). Takové přepravy jsou v souvislosti se sezónními pracemi 
v zemědělství pro účely vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací podle 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, od správního poplatku osvobozeny. 

Nadále se však ponechává omezení šířky těchto vozidel pro případnou jízdu na dálnici 
(a to pouze na základě povolení zvláštního užívání pozemních komunikací) z důvodu 
dopravního významu a povahy silničního provozu na dálnici. Další požadavky na povolené 
rozměry vozidel a jízdních souprav byly taktéž převzaty z vyhlášky č. 341/2014 Sb. 
 
K § 9 

V ustanovení § 9 jsou upraveny podmínky použití sklopného nebo odnímatelného 
zařízení pro snížení aerodynamického odporu vozidel kategorií M, N a O vybavených těmito 
aerodynamickými zařízeními, přičemž zkratka „aerodynamická zařízení“ byla zavedena již 
v § 2. Používání aerodynamických zařízení je v zájmu zvýšení energetické účinnosti upraveno 
směrnicí 2015/719 a odůvodňuje možné překročení největší povolené délky uvedené v § 7 odst. 
1 písm. c), ovšem v důsledku překročení největší povolené délky nesmí dojít ke zvýšení 
nákladové délky těchto vozidel nebo souprav vozidel. Za tímto účelem se stanovují provozní 
požadavky pro aerodynamická zařízení. 
 
K § 10 

Podle požadavků směrnice 2015/719 se u vozidel kategorie M2, M3, N2, N3 a přípojných 
vozidel stanoví povinnost řidiče mít u sebe doklad o rozměrech vozidla nebo musí být rozměry 
vozidla uvedeny na štítku připevněném na vozidle. 
 
K § 11  

Účinnost je navržena na 1. října 2018, a to v souladu s navrženou účinností zákona č. 
361/2000 Sb., a proto nebyl důvod pro stanovení delšího časového období. 
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