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III. 
Odůvodnění 

Obecná část: 
 

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního stavu 

a odůvodnění změny 
 

Ministerstvo dopravy předkládá materiál k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 341/2014 Sb.“), který reaguje 
především na novelu zákona 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 (dále jen „návrh zákona“). Tato novela je spojena s novelou 
dalších zákonů, a to zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů a dále zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

  
Hlavním předmětem návrhu zákona je v prvé řadě implementace práva EU do 

vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozice tří směrnic EU. Jedná se o 
1. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU o pravidelných technických 

prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES, 
2. směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU o silničních technických 

kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES,  
3. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, kterou se mění směrnice 

Rady 96/53/ES, kterou 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. 

 
Novelizací vyhlášky č. 341/2014 Sb. se však neprovádí vlastní implementace, ale pouze 

reaguje na změny jiných právních předpisů, a to především vypuštění celé deváté části 
současného znění vyhlášky, které stanovuje největší povolené rozměry a hmotnosti a 
spojitelnost vozidel v provozu, a to z důvodu, že tato problematika je nově řešena v rámci 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
a novým prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu. Jedná se tedy o změny čistě 
formálního charakteru. Obdobný případ je i zrušení části desáté, ve které jsou uvedeny závady 
na technickém stavu vozidel. Tato problematika je v současné době též řešena zákonem č. 
361/2000 Sb. a vyhláškou č. 82/2012 Sb. 

 
Dále je cílem novelizace vyhlášky reagovat na změny, které nastaly v souvislosti 

s novelizací uvedených předpisů, popř. zrušení některých směrnic Evropského parlamentu a 
Rady, např. po novelizaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 
2000 o vozidlech s ukončenou životností či zrušení Směrnice Rady  92/23/EHS ze dne 31. 
března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži. 
V případě novelizace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES v současné době 
již probíhá řízení o porušení Smlouvy č. 2018/0144>2018/0149, oznámení ze dne 19. 7. 2018. 
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Novela se také týká zpřesnění formulací či přesunu některých ustanovení do 
odpovídající části vyhlášky, bez dopadu na obsah a dále zpřesnění a zjednodušení právní úpravy 
obsahu povinné výbavy jednotlivých kategorií a druhu vozidel.  

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a právem Evropské unie 
 

Návrh novely vyhlášky č. 341/2014 Sb. je v souladu s Ústavou České republiky, 
ústavními zákony a zákony České republiky. 
 

Navržená novela vyhlášky č. 341/2014 Sb. je plně slučitelná s právem Evropské unie a 
je plně v souladu s obecními právními zásadami práva Evropské unie. Rozsah změn týkající se 
práva Evropské unie je dán výhradně  novelizací uvedených předpisů, popř. zrušením některých 
směrnic Evropského parlamentu a Rady, např. po novelizaci Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností či zrušení Směrnice 
Rady  92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich 
přípojná vozidla a o jejich montáži. 
 
Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty, resp. zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
Na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018, 

zaslaného Ministerstvu dopravy Úřadem vlády není vyžadováno provedení hodnocení dopadů 
regulace (RIA).  

Vypuštění celé deváté a desáté části, resp. přesunu do jiných právních předpisů, 
nevyvolává jakékoliv dopady. 

V rámci zpřesnění a zjednodušení obsahu povinné výbavy, způsobu kalibrace 
tachografů nedochází ke stanovení nových povinností, ale naopak ke zjednodušení a snížení 
povinností, které nemůže vyvolat jakékoliv navýšení nákladů finanční či jiné povahy, tzn. pro 
vozidla ve vlastnictví státu či jiném veřejném vlastnictví dochází výhradně ke snížení nákladů. 
Hodnocení dopadů na podnikatelské prostředí ČR 
 

Hlavní oblastí novely vyhlášky č. 341/2014 je vypuštění celé deváté části, stanovující 
největší povolené rozměry a hmotnosti a spojitelnost vozidel v provozu, a to z důvodu, že tato 
problematika je na zákonné úrovni nově řešena v rámci zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a novým prováděcím právním 
předpisem k tomuto zákonu, nejedná se tedy, jak již bylo uvedeno, o jakékoliv faktické změny. 
Obdobný případ je i zrušení části desáté, jejíž problematika je v současné době též řešena 
zákonem č. 361/2000 Sb. 

Dalším je zapracování změn unijního systému schvalování a souboru unijních předpisů, 
či jejich zrušení, které stanoví technické požadavky na silniční motorová vozidla nově uváděná 
do provozu, do českého právního řádu. Tyto předpisy obsahují poměrně detailní a ucelenou 
úpravu technických požadavků na vozidla, popř. jejich systémy, konstrukční části a samostatné 
technické celky, popř. i úpravu souvisejících oblastí, jako jsou postupy při ověřování splnění 
technických požadavků, obsah dokumentace apod. 

V rámci zpřesnění a zjednodušení obsahu lékárniček nedochází ke stanovení nových 
povinností, ale naopak, ke zjednodušení a snížení povinností. 
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Okruh adresátů z podnikatelské sféry je omezen na výrobce vozidel. Opětovně lze uvést, 
že návrh novely vyhlášky je návrhem vnitrostátní implementace, která se nijak neodchyluje od 
unijních aktů, přičemž hodnocení dopadů na unijní úrovni bylo prováděno Evropskou komisí 
při přípravě těchto aktů. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 
 
Zhodnocení korupčních rizik  
 

Navržená novela vyhláška č. 341/2014 je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, 
které má upravovat. Novelizační body neobsahují žádné ustanovení vyvolávající korupční 
rizika. Rušení částí, které jsou přesunuty do jiných právních předpisů, zjednodušující 
ustanovení či zapracování změn unijního systému schvalování a souboru unijních předpisů, či 
jejich zrušení, nemají žádný korupční potenciál.  

 
U navrhované novely vyhlášky č. 341/2014 Sb. tedy nebyla po jejím vyhodnocení podle 

metodiky CIA zjištěna korupční rizika.   
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Navrhovaná úprava nebude mít do uvedených oblastí žádné dopady. 
 

 
Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Počta, tel. 225 131 503, jiri.pocta@mdcr.cz 
Útvar, ve kterém pracuje: Odbor 150, Odbor provozu silničních vozidel 
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Zvláštní část: 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 
Nedochází ke změně vlastního obsahu ustanovení, ale ke zpřesnění formulace, aby bylo zcela 
jednoznačné, stávajícímu znění opakovaně způsobuje nejednotný výklad ze strany úřadů. 
 
K bodu 2 
Důvodem zrušení § 30 je obsolentnost uvedeného ustanovení. Úkon povolení přestavby byl 
zrušen předchozí novelou zákona č.  56/2001 Sb. 
 
K bodu 3 
V rámci vyhlášky byla vypuštěna celá část devátá, stanovující největší povolené rozměry a 
hmotnosti a spojitelnost vozidel v provozu, a to z důvodu, že tato problematika je na zákonné 
úrovni nově řešena v rámci zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů a tedy i novým prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu. 
Důvodem zrušení části desáté je obsolentnost uvedeného ustanovení. Tato problematika byla 
postupně přenesena do jiných právních předpisů, a to do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a jeho prováděcího právního předpisu, 
tedy vyhlášky č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav 
v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) a dále 
vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel. 
 
K bodu 4 
Do přílohy 1 jsou zapracovány nové směrnice pozměňující směrnice ES a zároveň je vypuštěna 
úprava vycházející ze zrušené směrnice 92/23/ES. 
 
K bodu 5 
Z přílohy 3 bodu 2 je vypuštěna úprava vycházející  ze zrušené směrnice 92/23/ES. 
 
K bodu 6 
Dochází ke zpřesnění formulace, aby bylo zcela jednoznačné, že ověření tachografu se vyžaduje 
výhradně v případě, že je tachografem veden záznam dle přímo použitelného předpisu EU.  
 
K bodu 7 
Ve zrušené části devět se přesunuje odstavec stanovující technickou podmínku pro stanovování 
konstrukční rychlosti přípojných vozidel v případě jednotlivého schvalování a nemožnosti 
schválení přípojných vozidel pro přepravu osob. Nově se  zařazuje do přílohy č. 10, a současně 
dochází ke zpřesnění formulace s tím, že jeho význam zůstává nezměněn.  
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K bodu 8 
Zákon č. 56/2001 Sb. nově stanovuje maximální rozsah povinné výbavy vozidel. V souladu 
s tím je vyhláškou stanovena specifikace rozsahu povinné výbavy pro jednotlivé kategorie 
vozidel, způsob jejího umístění ve vozidle a technické požadavky. Oproti současnému stavu, 
kdy se jedná o textově složité ustanovení, které vznikalo postupně v minulosti a stalo se 
nepřehledným, je ustanovení textově a formulačně zjednodušeno. Jsou zde jednoznačně 
popsány a zjednodušeny možnosti vybavení vozidel náhradními pneumatikami a možné 
výjimky. Z důvodu technického vývoje vozidel, nových technologií a snižující se technické 
zručnosti řidičů při drobných opravách, je vypuštěna dlouho diskutovaná povinnost vybavení 
žárovkami a pojistkami, přestože zákonné ustanovení tuto povinnost stanovit umožňuje, avšak 
nevyžaduje. Na základě souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví je také zjednodušen 
obsah lékárničky a nově dále není vyžadována výměna jednotlivých zdravotnických prostředků 
podle uvedené doby použitelnosti. Ministerstvo zdravotnictví zároveň přislíbilo, že na základě 
konzultací s odborníky na poskytování první pomoci, zpracuje metodické doporučení k 
vybavení autolékárniček, ve kterém budou uvedeny komentáře k jednotlivým položkám obsahu 
lékárničky, a to s cílem usnadnit výrobcům i uživatelům orientaci ve vybavení a jeho kvalitě, 
protože to má dopad na kvalitu poskytnuté první pomoci. Dále bylo vypuštěno ustanovení o 
reflexních „vestách“, a to z důvodu že tuto povinnost stanovuje jiný právní předpis na  úrovni 
zákona, a to zákon č. 361/2000 Sb. § 5 odst. 1 písm. l), proto také již tuto položku neobsahuje 
ani maximální rozsah stanovený zákonem č. 56/2001 Sb. V žádném případě se nejedná o 
zpřísnění či rozšíření rozsahu povinné výbavy. 
 
K bodu 9 
Oprava názvu státní instituce, bez dopadu na význam ustanovení. 
 
K bodu 10 
Z důvodu přesunu ustanovení týkající se povolených hmotností do jiného právního předpisu je 
nahrazen odkaz na §§ této vyhlášky odkazem na jiný právní předpis. 
 
K bodu 11 
Doplnění dalšího páru doplňkových zvláštních výstražných světel modré barvy pro vozidla 
s právem přednosti v jízdě na přední části do boků vozidel, jedná se o nezanedbatelný prvek 
bezpečnosti především v případě vjezdu do křižovatky typu T, již v současné době jsou mnohá 
vozidla takto vybavena a řešení bylo dosud formou výjimek. 
 
K bodu 12 
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích nově umožňuje 
v případě vozidel s právem přednosti jízdy provedení zvláštních výstražných světel i v barvě 
modro červené. V souvislosti s tím dané ustanovení uvádí, že pravidla pro montáž, zapojení či 
umístění modro červených zvláštních výstražných světel jsou shodná jako pro barevné 
provedení modré. Zároveň uvádí, že v případě barevného provedení modro červeného musí být 
poměr barev modré a červené 1:1. 
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K čl. II 
Účinnost vyhlášky je navržena v souladu s předpokládanou účinností novely zákona 
projednávaného nyní Senátem parlamentu ČR.  
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