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Vypořádání zásadních připomínek z mezirezortního připomínkového 
řízení vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. 
 
Připomí
nkové 
místo 

 
Obsah připomínky 

 
Způsob vypořádání 

KZPS 
 
 
 
 

Žádost o vysvětlení – k navrhovanému obsahu 
lékárničky 
 
Připadá nám nejasné ustanovení, že vozidla pro 
hromadnou přepravu osob mají být vybavena 
lékárničkou II, ale pokud tedy přepravuje pravidelně 
vozidlo M1 osoby (komerčně např. taxislužba) spadá do 
této kategorie? Bylo by vhodné upřesnit a doplnit 
definici 
Ani zde ani v nové vyhlášce o technických prohlídkách 
není jasné, do kdy je možné lékárničku používat. Je 
nutné v jednom z těchto předpisů stanovit podmínky pro 
kontrolu 
 
I) Technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel:  
 
ZÁSADNÍ připomínka 
Tato část byla hodně zkrácena, přičemž v odůvodnění 
změn novely vyhlášky o tom není ani zmínka. 
Domníváme se, že šlo o důležitá ustanovení, které by 
neměl být v takovém rozsahu bez náhrady vypuštěna 

 
 
 
Akceptováno 
 
Doplněna specifikace 
vozidlo pro hromadnou 
přepravu osob více než 8 
cestujících a doplněno, že 
použití jednotlivých 
zdravotnických prostředků 
je dáno neporušenosti 
obalu nebo jeho zjevného 
znehodnocení. 
 
 
 
Vysvětleno – tato část 
vypuštěna nebyla a 
zůstává zcela beze změn 

MV 
 
 
 
 

Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 2 – k části desáté: 
Prostřednictvím tohoto novelizačního bodu je rušena 
část desátá stávající vyhlášky, konkrétně pak § 40 
vymezující závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích. Tento krok je 
odůvodněn tím, že dle předkladatele se jedná  
o obsolentní ustanovení, neboť daná problematika byla 
postupně přenesena do jiných právních předpisů. S tímto 
tvrzením se neztotožňujeme a požadujeme část desátou  
(§ 40) zachovat ve stávajícím znění. Pokud by byla 
předmětná část skutečně zrušena, znamenalo by to 
v praxi, že při veškerých kontrolách technického stavu 
vozidel na pozemních komunikacích by muselo být 

 
 
Vysvětleno, ministerstvo 
dlouhodobě zastává názor, 
že bez ohledu na existenci 
či neexistenci §40 této 
vyhlášky je Policie ČR 
z hlediska zákona č. 
361/2000 Sb. § 124 odst. 
11 a 12 oprávněna ke 
kontrole technického stavu 
vozidel a to i bez 
provedení kompletní 
procedury technické 
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postupováno dle § 6a zákona č. 361/2000 Sb.,  
o silničním provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. To by s sebou neslo povinnost vždy předat 
řidiči vyhotovený doklad o technické silniční kontrole. 
V rámci Policie České republiky se provádí kontrola 
technického stavu ve dvou úrovních. První úroveň 
představuje tzv. základní kontrola technického stavu, 
která vychází ze závad uvedených ve zmiňovaném § 40. 
Takovouto kontrolu provádí policisté, kteří prošli 
základní odbornou přípravou (je zakončena např. 
příkazem na místě bez nutnosti další administrativy). 
Druhou úrovní kontrol technického stavu jsou technické 
silniční kontroly, které mohou vykonávat jen odborně 
proškolení policisté služby dopravní policie (v současné 
době cca 1500 policistů). Pokud dojde ke zrušení 
uvedené části, budou všechny kontroly technického 
stavu prováděny výhradně jako technické silniční 
kontroly. To by v praxi znamenalo zvýšené nároky na 
všechny policisty, kteří se podílí na silničním dohledu, a 
návrh by také přinesl nemalé finanční náklady. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
 
 
 
 
K čl. I bodu 7 – k příloze č. 12 části B: 
V povinné výbavě vozidla požadujeme zachovat 
„retroreflexní doplněk“. Ustanovení o tzv. reflexních 
vestách je dle odůvodnění vypuštěno, neboť tuto 
povinnost stanovuje jiný právní předpis, konkrétně 
zákon č. 361/2000 Sb. Ten však v § 5 odst. 1 písm. l) 
stanoví povinnost pro řidiče: „mít na sobě oděvní 
doplňky s označením z retroreflexního materiálu 
stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 
odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní 
komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; 
to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového 
vozidla“. V praxi by bylo možné splnění povinnosti 
kontrolovat výhradně již v situaci, kdy se řidič při 
nouzovém stání nachází mimo vozidlo. Považujeme za 
nezbytné, aby bylo pro řidiče jasně stanoveno, 
že reflexní vesta je součástí povinné výbavy vozidla, a 
předešlo se tak rizikovým situacím. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

silniční kontroly. §40 ze 
své podstaty prováděcího 
právního předpisu nikdy 
nemůže stanovovat rozsah 
výkonu Policie ČR  při 
kontrolách vozidel, ani 
zákon takové zmocnění 
pro tento § nemá. Z tohoto 
důvodu navrhuje zrušení 
uvedeného ustanovení, 
jehož význam s rozvojem 
ostatních právních 
předpisů pominul a 
význam, který je mu v 
uvedené připomínce dáván 
mít ani nemůže. V tomto 
smyslu se vyjádřil i 
Nejvyšší správní soud 
tedy, že Policie má práva 
kontroly technického 
stavu, ale nelze se 
odvolávat obsahově na 
uvedený § 40 z důvodu 
absence řádného 
zmocnění. Ve stejném 
smyslu máme k dispozici i 
rozsudek NSS. 
 
 
Vysvětleno – uvedené 
ustanovení reaguje na 
nově formulované 
ustanovení zákona č. 
56/2001 Sb.. §75, odst. 5, 
které stanovuje maximální 
rozsah výbavy, a to bez 
reflexní vesty (z důvodu 
povinnosti stanovené 
v zákonu 361/2000 Sb.), 
případné stanovení by 
bylo nad rámec 
prováděného zákona 
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K čl. I bodu 8 – k příloze č. 12 části E bodu 12: 
Jelikož není u některých zvláštních výstražných 
světelných zařízení možné zachovat poměr 1:1 
vyzařovaného světla modré a červené barvy (např. 
motocykly nebo magnetické majáky), požadujeme 
ustanovení doplnit o možnost vybavit tato vozidla 
zvláštními výstražnými světly modré a červené barvy v 
rámci doplňkových světel, tedy připustit kombinaci, kdy 
je červené světlo vyzařováno pouze v rámci 
doplňkových zvláštních výstražných svítilen 
vyzařujících přerušovaný tok světla, při zachování 
poměru vyzařovaného světla modré a červené barvy u 
těchto svítilen v poměru 1:1. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Akceptováno – 
Ministerstvo dopravy 
souhlasí s principem, že 
zvláštní výstražné světla 
modré barvy budou 
doplněna doplňkovými 
v barvě modro červené 
doplněno upřesnění. 
 
 
 
 
 
 

HK 
 
 
 
 

A. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
K PŘEDLOŽENÉMU MATERIÁLU 
1. Připomínka k ustanovení § 40 
Požadujeme namísto zrušení celého ustanovení § 40, 
upravit text řešící obnovu VIN vozidla následovně: 
„§ 40, Závady na vozidle 
V případě obnovy poškozeného či nečitelného 
identifikačního čísla vozidla povoluje ražbu původního 
identifikačního čísla kterýkoliv obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. U vozidla, které není jednotlivě 
vyrobeno, může obnovu poškozeného nebo nečitelného 
identifikačního čísla vozidla zajistit výrobce vozidla 
nebo akreditovaný zástupce. O tom vydá potvrzení, které 
je podkladem pro zápis obnoveného identifikačního čísla 
vozidla do registru silničních vozidel a technického 
průkazu vozidla.“ 
Odůvodnění: 
Povolení obnovení poškozeného či nečitelného 
identifikačního čísla vozidla není od 18. 8. 2017, kdy 
nabyla účinnosti vyhláška č. 235/2017 Sb., upraveno 
žádným právním předpisem. Jelikož je v této věci značná 
nejednotnost obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností, je vhodné tuto problematiku upravit. 
Jelikož obnovení původního identifikačního čísla 
vozidla v současnosti již provádí řada výrobců vozidel 
prostřednictvím svých servisů, doporučujeme tento 
postup upravit také ve vyhlášce. 
 

 
 
 
 
Vysvětleno, pro navržený 
text není zákonné 
zmocnění, fakt že existuje 
potencionální potřeba 
úpravy nějaké činnosti 
není odůvodnění pro 
úpravu bez řádného 
zmocnění, nesouhlasíme 
s tím, že je nutno 
upravovat daný proces, 
před 1.1.2015 také úprava 
neexistovala a proces byl 
běžně vykonáván, úprava 
od 1.1.2015 do 18.8.2017 
nebyla kvůli úpravě 
procesu, ale výhradně pro 
určení příslušnosti úřadu, 
která byla následně 
zrušena. 
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2. Připomínka k Příloze č. 1 
Požadujeme do tabulky se seznamem směrnic doplnit 
ještě rámcové směrnice (nařízení) pro schvalování 
motocyklů a traktorů: 
„92/61/ES - směrnice týkající se schvalování typu dvou 
a tříkolových vozidel - (EU) 168/2013 
74/150/ES - směrnice o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se schvalování typu kolových 
zemědělských a lesnických traktorů - (EU) 167/2013“. 
Odůvodnění: 
Jedná se o fundamentální předpisy a ekvivalent zde již 
uvedené směrnice 2007/46 pro kategorie T a L a 
zachování analogie s vozidly kategorií M, N a O. 
 
 
 
3. Připomínka k Příloze č. 12, písm. B), Povinná 
výbava vozidel „Lékárnička“, bod 4 
Požadujeme dotčený bod doplnit následovně: 
„Požární motorové vozidlo a sanitní vozidlo musí být 
vybaveno jiným druhem lékárničky, stanované jinými 
právními předpisy.“ 
Odůvodnění: 
Sanitní automobily musejí mít z důvodu záchrany a péče 
o pacienta daleko širší rozsah zdravotnické výbavy vč. 
medikamentů. Jedná se o analogii se zde uvedenými 
požárními automobily. 
4. Připomínka k Příloze č. 12, písm. B), Povinná 
výbava vozidel „Hasicí přístroj“, bod 2 
Požadujeme doplnit dotčený bod o další písmeno: 
„d) Vozidlo kategorie M2 nebo M3 může být pro splnění 
celkové hasící schopnosti vybaveno automatickým 
hasícím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím 
přístrojem hasící schopnosti 21A nebo 113B, umístěným 
v blízkosti místa řidiče.“ 
Odůvodnění: 
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že automatické hasící 
systémy výrazně snižují riziko vzniku větších škod v 
případě vzniku požáru ve vozidle. Není však možné se 

 
Vysvětleno 
Uvedené směrnice jsou 
neplatné, a uvedená 
Nařízení nemohou být 
mezi implementovanými 
směrnicemi v tabulce 
v příloze č. 1, protože 
nařízení se 
neimplementují a 
z hlediska EU práva jsou 
to přímo použitelné 
předpisy. Pokud se jedná o 
fakt jejich existence jsou 
uvedeny v odkazu §1 
přímo zákona č. 56/2001 
Sb. 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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spoléhat pouze na funkci tohoto automatického systému 
a proto se vyžaduje přítomnost i klasického přenosného 
hasicího přístroje v blízkosti místa řidiče. 
 

 
 
 
 
 

MZd Zásadní připomínky: 
1. K novelizačnímu bodu 7 (Příloha 12 část B „Povinná 

výbava vozidel“ Lékárnička – bod 1. b)) a 
odůvodnění tohoto bodu 

Nesouhlasíme s navrhovanou redukcí obsahu 
autolékárničky a s tvrzením v důvodové zprávě, že 
redukce obsahu lékárničky vychází ze stanoviska MZ. 
Odůvodnění: 
Obsah byl redukován, aniž by jednotlivé položky 
v obsahu autolékárničky byly konzultovány s 
našimi odborníky. K navrhované redukci bychom 
potřebovali ve spolupráci s odbornými autoritami 
zaujmout odborné stanovisko, a proto s ní nyní 
nemůžeme vyjádřit souhlas. Žádáme o možnost 
projednání obsahu autolékárničky na odborné úrovni. 
 
Dále uvádíme, že stanovisko Ministerstva zdravotnictví 
pro Ministerstvo dopravy ze dne 20. 2. 2018 se netýkalo 
jednotlivých položek obsahu autolékárničky, ale šlo v 
něm o vyjádření k nutnosti ponechat autolékárničku jako 
povinnou složku vybavení silničních vozidel. Ve 
stanovisku MZ bylo uvedeno, že vyhláška by měla 
definovat povinné vybavení a její změna by neměla 
vyvolat nutnost povinné výměny stávajících 
autolékárniček, přičemž by měla dát výrobcům i 
uživatelům možnost autolékárničku vhodně doplnit 
podle individuálních preferencí uživatele. Ve stanovisku 
je výslovně uvedeno, že MZ předpokládá, že se 
k jednotlivým položkám vybavení ještě bude vyjadřovat 
při přípravě vyhlášky. Tuto možnost jsme však 
nedostali. Nepovažujeme tedy za vhodné uvádět 
v důvodové zprávě, že redukce obsahu lékárničky 
vychází ze stanoviska MZ, které se přitom jednotlivých 
položek v obsahu autolékárničky dotýkalo pouze 
okrajově. Požadujeme proto rovněž úpravu zdůvodnění.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Částečně akceptováno a  
vysvětleno – Ministerstvo 
dopravy akceptuje 
argumentaci MZd a 
zachovává nůžky, jako 
povinnou součást 
autolékárničky.  
Souhlasné stanovisko se 
změnami je v rozsahu 
požadavku na zachování 
lékárničky v povinné 
výbavě s tím, že není 
nutno požadovat výměnu 
po době expirace, 
v případě, že jsou 
komponenty vizuálně 
v pořádku. 
Souhlasné stanovisko se 
změnami obsahu je 
v rozsahu vypuštění 
požadavku na plastovou 
roušku, trojcípý šátek a 
náplast s polštářkem.  
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.    
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2. K novelizačnímu bodu 7 (Příloha 12 část B“ Povinná 
výbava vozidel“ Lékárnička – bod 5.) 

Považujeme doplnit podmínku, aby všechny součásti 
autolékárničky byly neporušené, vizuálně v pořádku a 
nevykazovaly známky znečištění či jiného 
znehodnocení.  
Odůvodnění: 
Ve stanovisku Ministerstva zdravotnictví pro 
Ministerstvo dopravy ze dne 20. 2. 2018 kromě výše 
uvedeného (viz připomínka č. 1) bylo uvedeno, že MZ 
nepovažuje za nutné provádět kontroly doby 
použitelnosti vybavení, přičemž však považuje za 
důležité, aby vybavení mělo neporušený a vizuálně 
způsobilý obal. Přestože se o tom důvodová zpráva 
zmiňuje, v samotném návrhu vyhlášky to zohledněno 
není, proto požadujeme v tomto smyslu text vyhlášky 
doplnit. 

Akceptováno 
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