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IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel 

Podle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 2. srpna 2018, s termínem 

dodání stanovisek do 10 pracovních dnů, tj. do 16. srpna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 

K § 5 odst. 2  

Požadujeme do uvedeného odstavce doplnění písmen m) a n) ve 

znění: 

„m) u motorových vozidel kategorie N1        3,50 t, 

n) u motorových vozidel kategorie N2         12,00 t.“. 

 

Odůvodnění 

Cílem doplnění uvedených kategorií vozidel je zvýšit bezpečnost na 

pozemních komunikacích. V současnosti dochází k výraznému 

přetěžování dopravních prostředků kategorie N, kdy řidiči nemusejí 

dodržovat denní doby řízení ani bezpečnostní odpočinek či denní 

doby odpočinku. Tato vozidla jezdí rychlostí 130 km/h, což v případě 

přetížení bezprostředně ohrožuje bezpečnost silničního provozu, 

jelikož přetížení způsobí změnu dynamických vlastností vozidla – 

prodlouží výrazně brzdnou dráhu.  

Doplnění žádáme též z důvodu problematického postihu řidičů těchto 

vozidel v případech, kdy hmotnost na nápravu nepřesáhne 10 t, nebo 

nepřesáhne hmotnost na nápravu uvedenou výrobcem, přestože 

překročí největší technicky přípustnou hmotnost uvedenou v 

centrálním registru vozidel a osvědčení o registraci vozidla části II 

(technického průkazu) a části I. 

 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Viz připomínku níže 
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Ministerstvo vnitra 

 
Zásadní připomínka 

K § 6 odst. 1 

Požadujeme na konec věty první uvedeného odstavce doplnit 

následující text:  

„uvedenou v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) 

a části I.“. 

 

Odůvodnění 

Pokud by nebyla akceptována výše uvedená zásadní připomínka, 

bude navrhovaný § 6 odst. 1 představovat jedinou možnost, jak dle 

zákona č. 13/1997 Sb. sankcionovat překročení hmotnostních limitů 

vozidel kategorie N1 a N2. Nepřistoupí-li předkladatel k námi 

navrhované úpravě, dojde k nevymahatelnosti porušení hmotnostních 

limitů u vozidel kategorií N1 a N2.  

 

Připomínka akceptována 

Zásadní připomínka 

K § 6 odst. 3 

Kontrolní orgán nemá možnost ověřit, zda má vozidlo výrobcem 

udělenou výjimku a v jakých přípustných hodnotách. Pokud 

kontrolní orgán nebude mít na místě možnost zjistit schválené 

odchylky z hmotnostních limitů na nápravě, bude vždy provozovatele 

oznamovat a řidiče řešit buď v příkazním řízení, nebo podávat návrh 

na zahájení správního řízení. Tyto úkony sebou ponesou nadbytečnou 

administrativní zátěž; bude se zahajovat správní řízení (přezkumné 

řízení) a rušit příkaz na místě.  

Požadujeme proto na konec odstavce doplnit větu:  

„Příručka bude umístěna ve vozidle a v případě uplatnění výjimky 

při kontrole má řidič povinnost tuto na místě předložit kontrolnímu 

orgánu.“. 

 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Připomínka dle názoru předkladatele 

překračuje zákonné zmocnění (viz senátní tisk 

č. 51); novou povinnost nutno uložit zákonem. 

Zásadní připomínka 

K § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 

Pokud není uvedená hodnota stanovena směrnicí Evropské unie, 

požadujeme tuto změnu nepřijímat, neboť může dojít k negativním 

událostem v případě, kdy výrobce upraví pouze nosný rám určený 

Připomínka akceptována 

§ 7 odst. 1 písm. a) bod 2 vypuštěn. 
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pro přepravu dřeva (kulatin). Poté dopravce vyšle vozidlo do 

zahraničí, kde dojde ke změření šíře vozidla a následné sankci. Dále 

pokud nedojde ke změně rozchodu kol, dojde k posunu těžiště 

vozidla, což bude mít za následek změnu dynamických vlastností 

vozidla. Dojde ke změně součtu výslednice sil (tíhové a setrvačné), 

přičemž v případě, kdy směřuje výslednice vně styku pneumatiky s 

vozovkou, nastává převrácení vozidla (klopný moment). Když došlo 

ke změně rozměru vozidel z 2,50 m na 2,55 m směrnicí Evropské 

unie, byl uvedený návrh následně doporučen pro změnu rozměrů i u 

vozidel kategorie M3.  

Je nepřijatelné povolit změnu šíře pouze pro jeden druh vozidla 

(nikoli pro celou kategorii vozidel) a neupravení technických 

podmínek pro usměrnění šířkových rozměrů pozemních komunikací. 

Požadujeme proto bod 2 vypustit a ostatní body přečíslovat. 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 

K § 7 odst. 1 písm. a) bodu 3 

Z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu požadujeme na 

konec bodu 3 doplnit text: 

 „, pokud překračují šíři vozidla uvedenou v bodě 1 až do celkové šíře 

3,50 m, lze je provozovat pouze za užití zvláštního výstražného světla 

oranžové barvy nebo za použití vozidla technického doprovodu 

vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy.“.  

Pokud byla uvedená vozidla na pozemních komunikacích 

provozována na základě povolení ke zvláštnímu užívání pozemní 

komunikace, mají stanovenu povinnost při provozu mít vozidlo 

označeno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy nebo užit 

doprovodné vozidlo vybavené zvláštním výstražným světlem 

oranžové barvy. 

Připomínka akceptována 

Ustanovení doplněno. 

 

Zásadní připomínka 

K § 7 odst. 1 písm. a) bod 8 

V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme obdobně doplnit 

i bod 8, a to následovně:  

„, pokud překračují šíři vozidla uvedenou v bodě 1 až do celkové šíře 

3,00 m, lze je provozovat pouze za užití zvláštního výstražného světla 

Připomínka akceptována 

Ustanovení doplněno. 
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oranžové barvy nebo za použití vozidla technického doprovodu 

vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy.“. 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 

K absenci zrušovacího ustanovení 

Návrh vyhlášky přejímá celou řadu ustanovení, která jsou obsažena 

v části deváté vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

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

Vznikne tak nežádoucí duplicita dotčených ustanovení, proto 

požadujeme doplnění zrušovacího ustanovení. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Zrušovací (a přechodná) ustanovení obsahuje 

samostatná novela vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

Doporučující připomínka 

K § 2 písm. j) 

Dle našeho názoru může operace intermodální přepravy probíhat 

nejen na silnici, ale například i na dálnici apod. Doporučujeme tedy 

slovo „silnici“ nahradit obecnějším pojmem „pozemní komunikaci“ 

vycházejícím z § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Připomínka akceptována 

Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínka (obecně) 

Doporučujeme v celém textu rozepsat při prvním použití jednotlivé 

zkratky označující kategorie vozidel, případně alespoň uvést odkaz, 

v kterém ustanovení právního předpisu je kategorie vozidel 

definována.  

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Uvedení odkazů považuje předkladatel za 

nadbytečné. 

Doporučující připomínka 

K § 2 písm. j), § 5 odst. 7) bodu 3 a bodu 4 a § 7 odst. 3) 

Navrhujeme nahradit anglosaské rozměry ve stopách jednotkami 

v ČR uznávaného metrického systému podle soustavy SI. 

Připomínka akceptována 

Hodnoty v imperiálních jednotkách (užívané 

v logistice) budou uvedeny v důvodové 

zprávě; § 5 odst. 7 vypuštěn. 

Doporučující připomínka  

K § 2 

Dáváme na zvážení, zda ve vyhlášce rovněž neuvést definici 

aerodynamického zařízení, s jehož podrobnější úpravou pracuje § 9 

návrhu vyhlášky. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Jednalo by se o duplicitní ustanovení k § 1 

písm. c). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB4BD4N6W)



5 
 

Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínka  

V § 3 návrhu vyhlášky není oproti vyhlášce č. 341/2014 Sb. uveden 

odst. 7, který řeší okamžitou hmotnost vozidla kategorie S. V nové 

právní úpravě nemá být okamžitá hmotnost uvedené kategorie 

upravena? 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Vypuštěno – duplicita k § 3 odst. 1 písm. a) 

návrhu vyhlášky. 

Doporučující připomínka  

V § 4 odst. 2 písm. a) byl výčet kategorií vozidel oproti vyhlášce č. 

341/2014 Sb. rozšířen o kategorii Z s tím, že lze připojit pouze 

vozidla kategorie S, pokud tak bylo stanoveno při schválení technické 

způsobilosti a vozidla kategorie O. Formulace je nejasná. Prosíme o 

vysvětlení a přesnější formulaci textu, nyní vyznívá kategorie O na 

konci věty zmatečně. Neodpovídalo by záměru navrhovatele spíše 

znění: Pro spojování vozidel do jízdní soupravy platí, že za vozidla 

kategorií M, N, L a Z lze připojit vozidla kategorie O a rovněž vozidla 

kategorie S, pokud tak bylo stanoveno při schválení technické 

způsobilosti? 

Připomínka akceptována 

Ustanovení přeformulováno. 

Doporučující připomínka  

V § 5 odst. 2 písm. b) je v návrhu oproti vyhlášce č. 341/2014 Sb. 

uvedena hmotnost 19,50 t (oproti dříve uváděným 19,00 t). Je 

uvedené zvýšení hodnoty záměrem předkladatele? 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Ano, údaj o hmotnosti vychází ze směrnice 

Rady  č. 96/53/ES, ve znění směrnice č. 

2002/7/ES a směrnice č. 2015/719 

Doporučující připomínka  

V § 5 odst. 3 je uvedeno, že největší povolená hmotnost může být 

navýšena až o 1,00 t. U udaných hmotností se jedná o navýšení 

hmotnosti o 4–6 %. Navrhujeme snížit přípustné navýšení hmotnosti 

na 0,50 t, což je navýšení hmotnosti o cca 2%. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Údaj o hmotnosti vychází ze směrnice Rady  č. 

96/53/ES, ve znění směrnice č. 2002/7/ES a 

směrnice č. 2015/719 

Doporučující připomínka  

V § 5 odst. 4 je uveden termín „tažených vozidel kategorie R a S“. 

Navrhujeme vynechat slovo tažených a uvést pouze termín „vozidel 

kategorie R a S“. 

Připomínka akceptována 

Ministerstvo zahraničních věcí Doporučující připomínka  

MZV doporučuje doplnit chybějící referenční odkaz na směrnici 

2015/719, tzn. v poznámce pod čarou č. 1 doplnit tento text: 

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, kterou se 

Připomínka akceptována 
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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. 

 

Odůvodnění 

Návrh vyhlášky odkazuje v ust. § 1 odst. 1 na směrnici „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, ve znění pozdějších předpisů“. Kromě této 

směrnice však navrhovaná vyhlášky slouží v některých svých částech 

jako transpoziční předpis pro směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2015/719, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES. Ačkoli je 

stávající referenční odkaz na směrnici Rady 96/53/ES doplněn slovy 

„ve znění pozdějších předpisů“, toto řešení MZV nepovažuje za 

dostačující, a to zejména s ohledem na čl. 20 odst. 5 Metodických 

pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Z 

uvedeného článku, ve spojení s legislativními pravidly vlády, totiž 

plyne, že referenční odkaz je nutné vypsat v plném znění. 

Doporučující připomínka k odůvodnění zvláštní části   

MZV doporučuje opravit nesprávný údaj týkající se zavedení 

legislativní zkratky „aerodynamické zařízení“. V předmětném 

odůvodnění je konstatováno, že tato zkratka je zavedena v ust. § 2 

navrhované vyhlášky.  Ve skutečnosti je však tato zkratka zavedena 

již v ust. § 1 odst. 1 písm. c) navrhované vyhlášky. 

Připomínka akceptována 

Ministerstvo spravedlnosti 

 
K návrhu vyhlášky obecně 

Upozorňujeme na duplicitu vyhlášek, kdy návrh vyhlášky s výjimkou 

několika dílčích hodnot přejímá ustanovení vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

Doporučujeme doplnit zrušovací ustanovení.  

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Zrušovací ustanovení obsahuje samostatná 

novela vyhlášky č. 341/2014 Sb. 
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Ministerstvo spravedlnosti 

 
K návrhu vyhlášky obecně 

Upozorňujeme na absenci přechodného ustanovení, které by 

upravovalo vztah nové vyhlášky k dosavadní vyhlášce č. 341/2014 

Sb. V návrhu vyhlášky je změněno několik dílčích hodnot (např. 

největší povolená šířka vozidla kategorie N, T, O a SS při jízdě na 

silnicích, místních komunikacích a účelových komunikací), a proto 

je třeba, aby návrh právního předpisu obsahoval přechodná 

ustanovení, která budou způsob a důsledky takového střetu řešit. 

Doporučujeme doplnit přechodné ustanovení. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Přechodná ustanovení obsahuje samostatná 

novela vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

K návrhu vyhlášky obecně 

Doporučujeme text návrhu vyhlášky revidovat z hlediska překlepů 

(chybně např. v § 3 odst. 4 doporučujeme nahradit písmeno „a“ 

písmenem „o“ v poslední větě, v § 5 odst. 1 doporučujeme nahradit 

slovo „pří“ slovem „při“ v poslední větě, v § 7 odst. 1 písm. c) bodu 

5 doporučujeme nahradit slovo „schrána“ slovem „schránka“). 

Připomínky akceptovány 

Doporučující připomínka  

K § 1 odst. 2 a 3 

Ustanovení doporučujeme pro nadbytečnost vypustit bez náhrady. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 2 písm. a) a b) 

Konstatujeme, že je nežádoucí zavádět vymezení pojmů přívěs a 

návěs, které jsou užívány zákonem, k jehož provedení je prováděcí 

právní předpis vydán. Navrhujeme vypuštění pojmů pro 

nadbytečnost. 

Připomínka akceptována 

Ustanovení vypuštěna 

Doporučující připomínka k důvodové zprávě 

Důvodová zpráva uvádí, že návrh vyhlášky reflektuje směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, kterou se mění 

směrnice Rady 96/53ES, aniž by bylo vyznačeno, kterých ustanovení 

se implementace týká. Doporučujeme ustanovení, jimiž je 

implementace zajišťována, vyznačit podtržením a uvést identifikační 

číslo příslušného předpisu EU. 

Připomínka akceptována 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 
Doporučující připomínka k § 4 a 5 

Upozorňujeme, že tyto paragrafy jsou rozsáhlé (obsahují 7 poměrně 

rozsáhlých odstavců) a nejsou tedy v souladu s ustanovením čl. 39 

odst. 2 LPV (je třeba dát přednost krátkým paragrafům, v paragrafu 

nebo článku by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, 

jinak je třeba v zájmu přehlednosti dát přednost rozdělení právní 

úpravy téže věci na více paragrafů). Doporučujeme tedy, z důvodů 

přehlednosti předmětných ustanovení, znění paragrafů upravit v 

souladu s uvedeným článkem LPV (problematiku rozdělit do více 

paragrafů). 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Doporučující připomínka  

K § 5 odst. 1 písm. c) bodu 4 

Doporučujeme upravit toto ustanovení v souladu s čl. 26 odst. 6 LPV 

(„Pododstavce nebo body se oddělují čárkou; pokud však text 

pododstavce nebo bodu je samostatnou větou v jazykovém (nikoliv 

legislativním) smyslu, oddělují se středníkem. V textu následujícím 

za označením pododstavce nebo bodu se uvádí malé počáteční 

písmeno.“). 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. c) bod 6 až 16 a písm. d) a e)  

Doporučujeme upravit tato ustanovení v souladu s čl. 26 odst. 6 LPV, 

tedy pododstavce a body oddělit čárkou, např. takto: 

6. jízdní soupravy tahače s návěsem 16,50 m, 

7. jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem 18,75 m, 

Připomínka akceptována 

Ministerstvo obrany 

 
Doporučující připomínka 

K bodu 8 důvodové zprávy 

Pro jednoznačnost dopadů návrhu vyhlášky doporučujeme za větu 

druhou vložit do textu citovaného bodu odůvodnění text:  Návrh 

vyhlášky se nevztahuje na vojenská vozidla, pro něž je obdobná 

problematika řešena vyhláškou č. 100/2018 Sb., o technické 

způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských 

vozidel. 

Odůvodnění 

Navrhované doplnění důvodové zprávy upřesňuje dopady 

Připomínka akceptována 
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navrhované úpravy do podmínek zajišťování obrany státu, resp. 

jednoznačně deklaruje, že se úprava netýká vojenských vozidel; 

navrhované doplnění tedy sleduje účel důvodové zprávy, tedy 

nenormativní popis všech skutečností, které souvisejí s přípravou 

návrhu právního předpisu a jeho začleněním do právního řádu, a to 

včetně vyloučení případných nejasností o budoucí aplikaci návrhu 

právního předpisu.       

Ministerstvo obrany 

 
Doporučující připomínka 

K § 2 

Navrhované znění § 2 návrhu vyhlášky je nutné upravit z hlediska 

legislativně – technického, a to jak co do navrhované terminologie, 

tak co do samotného textu ustanovení, zejména provázání 

jednotlivých písmen s úvodní částí ustanovení.  

V § 2 navrhovaném písmenu a) je provedena definice „přívěsu“, a to 

i přesto, že zákon o silničním provozu tento pojem používá, aniž by 

pociťoval jeho nejednoznačnost, resp. nutnost provedení jeho 

definování. Stejně tak upozorňujeme, že jak pojem „přívěs“, tak 

pojem „návěs“ je definován vyhláškou č. 100/2018 Sb., o technické 

způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských 

vozidel, a tedy by bylo ve smyslu čl. 40 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády vhodné zachovat terminologický soulad mezi 

právními předpisy obdobného předmětu úpravy.   

V úvodní části ustanovení § 2 je stanoveno, že „pro účely této 

vyhlášky se rozumí“, a tedy je nadbytečné a jazykově nekorektní, aby 

v písmenech d), e) a j) byla slova „se rozumí“ opakována ještě v textu 

těchto písmen. 

V § 2 písmenu i) je uveden výčet položek náležejících mezi 

alternativní paliva slovy „patří mezi ně“. Z tohoto uvedení vyplývá, 

že se jedná o jakýsi příklad vybraný z velké skupiny alternativních 

paliv, aniž by však byla uvedena charakteristika zbývající části. 

Doporučujeme proto tento výčet, který navíc nemá žádný normativní 

význam, v textu zrušit a uvést ho pouze informačně ve zvláštní části 

odůvodnění týkající se § 2. 

Připomínka akceptována 

Znění § 2 písmenu i) upraveno. 
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Ministerstvo obrany 

 
Doporučující připomínka  

K § 3 odst. 2, 4, 5 a 6 

V navrhovaném znění § 3 odst. 2, 4 a 6 je nutné všude tam, kde jsou 

uváděny kategorie přípojných a tažných vozidel a přívěsů O1, O2, 

O3, O4, M1, N1, M1G,  N1G nebo R doplnit odkazy, který právní 

předpis tuto kategorizaci provádí a pro jednotlivé skupiny vozidel 

definuje, a to nejlépe normativním odkazem v textu jednotlivých 

odstavců (např. „kategorie O1 stanovené právním předpisem 

upravujícím schvalování technické způsobilosti a technické 

podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích); v 

poznámce pod čarou by pak byla citována vyhláška č. 341/2014 Sb., 

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích). Obdobná připomínka 

pak platí také pro § 4, 6, 7, 8 a 9. 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava vychází z požadavku na jednoznačnost a 

srozumitelnost textu právního předpisu (čl. 2 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády). 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Uvedení odkazů považuje předkladatel za 

nadbytečné. 

Doporučující připomínka 

V navrhovaném znění § 3 odst. 6 je nutné upravit znění úvodní části 

odstavce tak, aby bylo provázáno s textem uvedeným v jednotlivých 

písmenech, přičemž současně doporučujeme zvážit, zda by 

jednotlivá pravidla stanovená v písmenech a) až e) nebylo vhodnější 

formulovat v rámci samostatných odstavců (obdobné doporučení 

platí také pro § 4 odst. 2).     

Připomínka akceptována 

 

Doporučující připomínka  

V navrhovaném znění § 5 odst. 1 je text nutné převést do standardní 

normativní podoby, neboť jeho současná podoba navozuje spíše 

dojem tabulky, jejíž nadpis byl využit jako úvodní část ustanovení. 

Text také zřejmě vinou toho není provázán, v jednotlivých písmenech 

chybí významové sloveso a obsah textu tak lze pouze dovodit. 

Obdobná připomínka platí pro § 7, kde zčásti chybí také interpunkční 

znaménka na konci bodů. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 5 je pak nutné 

text upravit tak, aby bylo zřejmé, zda dovětek začínající slovy 

Připomínka akceptována 
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„přičemž do největší povolené délky …“ náleží k bodům 1 až 5, nebo 

pouze k bodu 5.                   

Ministerstvo obrany 

 
Doporučující připomínka 

V navrhovaném znění § 5 odst. 2 je nutné úvodní část ustanovení 

doplnit o významové sloveso a text upravit podle standardních 

legislativních zvyklostí pro normativní ustanovení, a to včetně 

oddělení dodatečně připojeného textu za písmeny do samostatného 

odstavce.     

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

V navrhovaném znění § 10 je nutné 

- v úvodní části text upravit např. takto „V dokladu o rozměrech 

vozidla jsou uvedeny údaje o“ (a text v jednotlivých písmenech pak 

jazykově opravit do potřebné vazby),    

- v písmenu a) nahradit slovo „jméno“ slovy „obchodní firma“,  

- v písmenech c) a d) zrušit velká tiskací písmena „L“  a „W“ a za 

nimi uvedené pomlčky,  

-  v písmenu e) za slovo „soupravy“ vložit slova „, a to“, 

- v písmenu e) v bodech 1 a 2 zrušit text „[a] a „[b]“ a dále text 

„(amin a amax)“ a „(bmin a bmax)“, 

- v případě, že nebude upravena úvodní část textu, slova „dodatečná 

hmotnost“ nahradit slovy „údaje o dodatečné hmotnosti“.    

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka k poznámkám pod čarou 

Citace poznámek pod čarou č. 1 a 2 je nutné ze závěrečné strany 

návrhu vyhlášky přesunout vždy na konec strany text obsahující 

odkaz na poznámku pod čarou, tedy v daném případě na stranu 1 

citaci poznámky pod čarou č. 1 a na stranu 8 citaci poznámky pod 

čarou č. 2. 

Připomínka akceptována 
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Ministerstvo obrany Doporučující připomínka k bodu 1 odůvodnění 

V citované části obecné části odůvodnění je v závěrečném odstavci 

uvedeno, že návrh vyhlášky nahrazuje vyhlášku č. 341/2014 Sb. 

Tomu však neodpovídá znění vlastního návrhu vyhlášky, které 

postrádá zrušovací ustanovení pro vyhlášku č. 341/2014 Sb. 

Doporučujeme proto buď doplnit do návrhu vyhlášky příslušné 

zrušovací ustanovení, nebo upravit text odůvodnění k návrhu 

vyhlášky tak, aby byl v souladu s předkládaným normativním textem. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Zrušovací a přechodná ustanovení obsahuje 

samostatná novela vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

Ministerstvo kultury 

 
Doporučující připomínka k odůvodnění 

Odůvodnění návrhu zcela opomíjí vysvětlit nezbytnost navrhované 

úpravy, zejména ve vztahu k vyhlášce č. 341/2014 Sb., jejíž 

ustanovení ve větší míře přebírá. Odůvodnění dále neobsahuje odkaz 

na sněmovní tisk č. 51, který je v současnosti zařazen na pořad 17. 

schůze Senátu PČR (od 15. 8. 2018), a který vkládá nový § 43a. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka (obecně) 

Doporučujeme návrh doplnit o přechodná a zrušovací ustanovení, 

která by upravovala vztah nové vyhlášky k vyhlášce č. 341/2014 Sb. 

Stávající podoba návrhu by totiž vedla k nežádoucí duplicitě právní 

úpravy. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Zrušovací a přechodná ustanovení obsahuje 

samostatná novela vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

Ministerstvo financí Doporučující připomínka k názvu vyhlášky 

Za číslovku „2018“ není třeba psát čárku. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

 

Doporučující připomínka k úvodní větě návrhu 

Legislativní zkratku v závěru úvodní věty je třeba vypustit a současně 

vypustit slovo „zákona“ na konci textu. Legislativní zkratka „dále jen 

„zákon““ není jednoznačně určitelná, ke kterému spojení se vztahuje, 

zdali k celému zákonu o provozu na pozemních komunikacích nebo 

pouze k poslední novele zákona. Navíc zavedená legislativní zkratka 

není v textu návrhu vyhlášky již dále využita. 

Připomínka akceptována 
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Ministerstvo financí 

 
Doporučující připomínka k návrhu vyhlášky (obecně) 

Doporučujeme odstranit členění vyhlášky na části, které je typické 

spíše pro rozsáhlé právní předpisy. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 2 písm. g), h) a i) a § 5 odst. 1 písm. h) 

Upozorňujeme, že pododstavce označené písmeny by neměly 

obsahovat samostatné věty začínající velkým písmenem. 

Doporučujeme volit jinou formulaci, příp. alespoň členění pomocí 

středníků. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 3 odst. 1, 2 a odst. 6 písm. b) a § 4 odst. 1 

Číslovky „2,5násobek“ a „1,5násobek“ nelze uvádět číslem, ale jako 

číslovky násobné je třeba je v textu uvést slovně. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 5 odst. 1 písm. c) bodu 4 

Text začínající slovy „U zvláštních motorových vozidel“ 

doporučujeme zařadit jako samostatný pododstavec nebo bod. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 5 odst. 2 písm. l) 

Text začínající slovy „Pro účely tohoto odstavce“ doporučujeme 

nahradit slovy „Pro účely odstavce 2“ a zařadit ho jako samostatný 

odstavec 3 s  tím, že dosavadní odstavce 3 až 7 budou označeny jako 

odstavce 4 až 8. V této souvislosti pak doporučujeme s ohledem na 

počet odstavců a čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády zvážit 

rozdělení tohoto paragrafu na dva. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. c) bodu 6 až 16, písm. d) a e) 

Jednotlivé body a písmena je třeba za číslovkami oddělovat čárkami 

(jako v předchozích bodech). 

Připomínka akceptována 
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Ministerstvo financí 

 
Doporučující připomínka  

K § 8 odst. 1 

Číslovku „1/3“ je třeba uvést slovně. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka k § 9 odst. 2 písm. c) 

Doporučujeme slovní spojení „složeném/staženém“ rozdělit spíše za 

pomocí spojky. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka k § 11 

Upozorňujeme, že je nutné brát ohled na účinnost novely zákona č. 

361/2000 Sb., ve kterém je obsaženo zákonné zmocnění k vydání 

vyhlášky, a který byl teprve postoupen Senátu, neboť  vyhláška 

nemůže nabýt účinnosti dříve, než bude do zákona o silničním 

provozu zákonné zmocnění doplněno a tato úprava nabude účinnosti. 

Připomínka akceptována 

K návrhu vyhlášky (obecně) 

Doporučujeme posoudit, zda úprava nebude vyžadovat přechodná 

ustanovení. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Zrušovací a přechodná ustanovení   obsahuje 

samostatná novela vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

Hospodářská komora České republiky 

 
Zásadní připomínka  

K § 2 

Požadujeme do dotčeného ustanovení doplnit definici „dvojnáprava 

přípojného vozidla“. 

Připomínka akceptována 

Ustanovení § 2 písm. a) doplněno. 

Zásadní připomínka  

K § 2 písm. j) 

Definice by měla zahrnovat i vozidla a nikoliv pouze kontejnery a 

výměnné nástavby. 

Odůvodnění 

Jde o ujištění, zda uvedená definice plně odpovídá směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 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 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Z článku 2 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015 

tato skutečnost nevyplývá. 
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vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti 

pro mezinárodní provoz.  

Intermodální přepravní systém je způsob dopravy využívající při 

přepravě nákladu více druhů dopravy. Podle definice na webu 

Ministerstva dopravy ČR pojem intermodální doprava znamená 

nákladní dopravu, při níž nákladní automobil, přívěs, návěs, 

snímatelná nástavba nebo kontejner použije silnice pro počáteční 

a/nebo koncový úsek cesty a jsou přepravovány, s tažným vozidlem 

nebo bez něho, ve zbývajícím úseku cesty po železnici, po vodní cestě 

nebo po moři. Je-li větší část přepravy prováděna po železnici či po 

vodě, nazývá se tento druh intermodální dopravy dopravou 

kombinovanou. Po silnici pak probíhá pouze počáteční svoz a 

závěrečný rozvoz. 

Hospodářská komora České republiky 

 
Zásadní připomínka  

K § 2 písm. j), § 5 odst. 7 bodu 3 a 4, § 7 odst. 3 

Navrhovaná právní úprava obsahuje údaj o délce, uvedený v 

imperiálních jednotkách „stopa“. Požadujeme uvést např. formou 

poznámky pod čarou uvést přepočítávací koeficient mezi imperiální 

a metrickou soustavou 

Odůvodnění 

V České republice je oficiálně zakotveno používání metrické 

soustavy jednotek, nikoli imperiální.  

S ohledem na skutečnost, že navrhovaná vyhláška bude řešit i 

provozní stránku vozidel spojenou s nezanedbatelnými sankcemi při 

překročení limitních hodnot pro řidiče a provozovatele vozidel, 

pokládáme za nezbytné uvést hodnoty buďto přímo v metrických 

jednotkách nebo uvést alespoň úřední hodnotu přepočtu. 

Připomínka akceptována 

 

Zásadní připomínka  

K § 3 odst. 5 

Požadujeme doplnit znění tohoto bodu následovně: 

(5) Prostřední vozidlo jízdní soupravy musí mít vyšší nebo stejnou 

okamžitou hmotnost, jakou má poslední vozidlo jízdní soupravy. 

Kombinace pomocného vozíku ve spojení s návěsem se pro tyto účely 

Připomínka akceptována v rozsahu 

upřesnění vybavení pomocného vozíku. 
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pokládá za jedno vozidlo za přepokladu, že je pomocný vozík 

vybaven pouze jednou nápravou/dvojnápravou/trojnápravou. 

Pomocným vozíkem pro výše uvedené účely se rozumí jedno nebo 

vícenápravové přípojné vozidlo kategorie O nebo R svojí konstrukcí 

určené k připojení návěsu příslušné kategorie za použití točnice pro 

připojení návěsového čepu (tzv. ojnicový přívěs). 

Odůvodnění 

Jedná se o typické použití tzv. ojnicového přívěsu, který je definován 

jako vozidlo zvláštního určení ve směrnici 2007/46. Tento ojnicový 

přívěs však může mít celou řadu podob, od jednonápravového 

provedení, které de facto vytvoří z návěsu dvojosý přívěs, až po 

klasický dvojosý přívěs vybavený na svém konci točnicí k připojení 

dalšího návěsu, čímž vznikne klasický „autovlak“. Je zřejmé, že oba 

případy představují diametrálně odlišnou koncepci jízdní soupravy a 

pokládáme za nezbytné tuto skutečnost zohlednit. 

Hospodářská komora České republiky Zásadní připomínka  

K § 4 odst. 4 

Požadujeme doplnit tento bod o další písmeno následovně: 

c) Přívěs s nápravami uprostřed musí být navíc vyvážen tak, aby se 

na spojovací zařízení nepřenášelo více než 10 % jeho aktuální 

hmotnosti, nejvýše však 1000 kg. 

Odůvodnění 

Tato podmínka je stanovena v požadavcích na schvalování vozidel a 

pokládáme za nezbytné ji uvést i na tomto místě, aby byla 

vyžadována i provozně. Pokud by totiž došlo k provozní situaci, že 

bude spojovací zařízení přenášet větší podíl aktuální hmotnosti 

přívěsu, bude to mít za následek zejména u přípojných vozidel s 

nájezdovými brzdami jeho přebrždění a přechod do smyku  

s následnou ztrátou stability. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Předkladateli není znám způsob, jak by 

uvedené ustanovení bylo vymahatelné v praxi.  

Zásadní připomínka  

K § 5 odst. 2 písm. d), e) 

Požadujeme neomezovat hmotnost vozidel/souprav počtem náprav, 

ale sečíst zatížení jednotlivých náprav. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

V rozporu se stávajícím pojetím limitních 

hodnot. Uvedené, dle názoru předkladatele, 

podléhá hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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 Zásadní připomínka  

K § 5 odst. 2 písm. k) 

Dle daného písmena je celý odst. 7 v § 5 nadbytečný, protože podle 

téhož je celková hmotnost soupravy obecně omezena na 48 t a není 

třeba popisovat výjimky z hmotností nižších. 

Připomínka akceptována 

Hospodářská komora České republiky Zásadní připomínka  

K § 5 odst. 3 

Z důvodu jednoznačné srozumitelnosti požadujeme upravit znění 

následovně: 

(3) Největší povolená hmotnost vozidel stanovená v odstavci 2 písm. 

a) až c) může být při schvalování daného vozidla navýšena o 

dodatečnou hmotnost vyžadovanou pro úpravu vozidla na 

alternativní paliva určenou na základě dokumentace poskytnuté 

výrobcem při schvalování daného vozidla, nejvýše o 1,00 t. 

Odůvodnění 

Předkladatelem navrhované znění nebylo zcela jednoznačné a při 

kontrole v provozu by navozovalo dojem, že ke štítkovým hodnotám 

je možné u vozidel s alternativními pohony přičítat dalších 1000 kg. 

 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Navrhovaná změna zcela mění význam 

uvedeného ustanovení, které je, dle názoru 

předkladatele, v rozporu s transponovanou 

směrnicí 

Zásadní připomínka  

K § 5 odst. 4 

Požadujeme dotčený odstavec upravit ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění 

Požadujeme upřesnit, zda se jedná o projetí mezikružím stopami, 

anebo obrysy. Metodika měření složitější – např. nájezd do mezikruží 

po tečně k větší kružnici (asi obrysem), projet 360 stupňů, navíc 

zadní obrys při nájezdu do mezikruží nesmí vybočit o cca 0,8 m. 

Připomínka akceptována 

Ustanovení bude upřesněno. Jedná se o projetí 

mezikružím obrysy vozidla.  

Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. a) 

Požadujeme zvýšit povolenou šířku obecně na 2,80m (spojit body 1 

a 2 do jednoho): 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

§ 7 odst. 1 písm. b) bod 2 vypuštěn; šířkové 

limity převzaty z vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

v původní podobě; podléhá  hodnocení dopadů 

regulace (RIA). 
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12. Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně 

nákladu 

a) největší povolená šířka  

1. vozidel kategorií M, N, O, R, T a C, není-li v této vyhlášce 

stanoveno jinak……2,8055 m, 

2. vozidel kategorie N a O při přepravě dřeva (kulatiny) na silnicích, 

místních komunikacích a účelových komunikacích……2,80 m, 

Odůvodnění 

Proč omezovat větší šířku jen na přepravy dřeva? Jestliže 

předkladatel nevidí problém, aby vozidla široká 2,80m mohla jezdit 

v případě přepravy dřeva, logicky se musí vztáhnout i na přepravy 

ostatních druhů nákladů. Kromě snížení administrativy, sjednocení a 

rovnosti dopravců přinese i úsporu pro státní správu tím, že se sníží 

počet výjimek pro zvláštní užívání pozemních komunikací. Dikce 

bodu 2 je podle našeho názoru v rozporu s nařízením EK 1230/2012 

a směrnicí 46/2007/ES. Vyhláška má řešit rozměry vozidel s daným 

určením. Nikoli nesystémově jeden druh provozu bez vztahu na typ 

vozidla. Ilustrativní distorze návrhu: Potřebuji-li přepravit stroj šíře  

2,7 m na valníkovém návěse, postačí doložit dva kusy kulatiny a toto 

prohlásit za primární náklad a nejedná se o nadrozměrnou přepravu. 

Jakou šířku má mít vozidlo, když kulatinu nepřepravuje? Nebo jaká 

je maximální šířka podvalníku při přepravě tanku? 

Alternativně dáváme ke zvážení modifikaci bodů 1, 2, resp. 8 ve 

smyslu, že největší povolená šířka pro vozidla kategorií S, N a O 

určených pro jízdu a přepravu rozměrných nedělitelných nákladů a 

pro vlastní přepravu stroje bude 3,00 m a pro reziduální množinu 

vozidel zahrnutých v předkladatelem navrhovaných bodech 1 a 2 

bude maximální šířka 2,80 m. I taková změna narovnává konkurenční 

prostředí a řeší problematiku dopravy v celé její šíři. 

Hospodářská komora České republiky Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. a) bodu 3 

Požadujeme dotčený bod vypustit. 

Odůvodnění 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Předkladatel se s uvedeným názorem 

neztotožňuje, neboť tento stav již na 

pozemních komunikacích trvá. 

Předkladatelem navrhované ustanovení 
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Zejména silnice II. a III. tříd, které zejména v revitalizovaných 

obcích jsou obnovovány v šířce 7m a je tedy předem vyloučeno 

bezpečné míjení podobných vozidel. 

nebude mít na provozní aspekty (např. míjení 

a vyhýbání vozidel na užších komunikacích) 

vliv. Z důvodu zajištění bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích bude užití vozidel této kategorie 

podmíněno užitím výstražného světla 

oranžové barvy nebo užitím vozidla 

technického doprovodu vybaveného tímto 

výstražným světlem. 

Hospodářská komora České republiky Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. a) 

V předmětném písmenu požadujeme doplnit nový bod 10, a to 

následovně: 

10. přípojných vozidel při přepravě stavebních strojů a zařízení 

podléhajících výjimce při činnostech bezprostředně spojených s 

prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních 

komunikací…3,50 m. 

Odůvodnění 

Změna narovnává konkurenční prostředí a řeší problematiku dopravy 

v celé její šíři. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Podléhá hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme u délky souprav stanovit jednotnou povolenou délku s 

jedním přípojným vozidlem na 22 metrů. 

c)největší povolená délka  

6. jízdní soupravy tahače s návěsem……16,50 m 

7. jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem……18,75 m 

8. jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přípojným vozidlem 

při přepravě dřeva (kulatiny)……22,00 m 

Odůvodnění 

Proč omezovat větší délku jen na přepravy dřeva? Jestliže 

předkladatel nevidí problém, aby vozidla dlouhá 22 metrů mohla 

jezdit v případě přepravy dřeva, logicky se musí vztáhnout i na 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Podléhá hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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přepravy ostatních druhů nákladů. Kromě snížení administrativy, 

sjednocení a rovnosti dopravců přinese i úsporu pro státní správu tím, 

že se sníží počet výjimek pro zvláštní užívání pozemních 

komunikací. 

Hospodářská komora České republiky 

 
Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. b) bodu 2 

Požadujeme ponechat diferenciaci podle platného znění vyhlášky č. 

341/2014 Sb., tj. bod 2 ve znění: 

2. vozidel ostatních kategorií, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v 

nejnižší pracovní poloze vozidel kategorií N, O, určených pro 

přepravu automobilů…… 4,20 m,“ 

a doplnit nový bod 3: 

3. vozidel ostatních kategorií, včetně sběračů tramvají a trolejbusů 

v nejnižší pracovní poloze … 4,00 m 

Odůvodnění 

Výška definovaná v návrhu způsobí velké problémy v mezinárodním 

provozu nebo u vozidel schválených dle směrnic EU. Uvedený limit 

výšky 4,20 m značně rozvolňuje stávající stav (4,00 m téměř u všech 

kategorií, 4,08 m u návěsových souprav). Výrobci časem prosadí 

výrobu např. skříní s výškou těsně pod 4,20 m. Přitom podjezdy, nebo 

vjezdy do vrat a průjezdů budov byly navrhovány na limit vozidel 

4,00 m. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Úprava dle připomínky podléhá hodnocení 

dopadů regulace (RIA). Výškové limity 

převzaty ze stávající úpravy (vyhlášky č. 

341/2014 Sb.).  

Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme bod 8 doplnit následovně: 

a) „8. jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přípojným 

vozidlem při přepravě dřeva (kulatiny) a při oplenové 

přepravě nebo u přípojných vozidel s řiditelnými nápravami 

22,00 m“. 

Bod 15 požadujeme doplnit následovně: 

b) „15. jízdní soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro 

přepravu pracovního zařízení stroje nebo jízdní soupravy s 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Úprava dle připomínky podléhá hodnocení 

dopadů regulace (RIA). Délkové limity 

převzaty ze stávající úpravy (vyhlášky č. 

341/2014 Sb.).  
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přípojným vozidlem určeným pro přepravu pracovních 

strojů, …20,00 m“. 

Odůvodnění 

Obě změny narovnávají konkurenční prostředí a řeší problematiku 

dopravy komplexněji. 

Hospodářská komora České republiky 

 
Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 2 

Požadujeme doplnit, že se do délky soupravy nepočítá ani přesah 

nedělitelného nákladu stejně jako nakládacího vozíku). 

Odůvodnění 

Změna narovnává konkurenční prostředí a řeší problematiku dopravy 

v celé její šíři. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Úprava dle připomínky podléhá hodnocení 

dopadů regulace (RIA). V rozporu se 

stávajícím pojetím limitních hodnot. 

Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 2 

Požadujeme změnit hodnotu na 1,50 m. 

Odůvodnění 

Jen velmi malá část vozíků splňuje podmínku 1,20 m. Z praxe víme, 

že o tomto bodě nemají provozovatelé povědomí, a je těžko 

pochopitelné, proč některé vozíky nelze provozovat. 

Připomínka akceptována 

Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 4 

Požadujeme doplnit znění následovně: 

(4) Každé pohybující se motorové vozidlo nebo pohybující se 

souprava vozidel musí být schopné otočit se v kruhu, ve kterém nejsou 

překážky, o vnějším poloměru 12,50 m a vnitřním poloměru 5,30 m. 

Při nájezdu na kruh se připouští přesah vnějšího obrysu karoserie 

o nejvýše 1,20 m mimo tento vytyčený prostor. 

Odůvodnění 

Předkladatelem navrhované znění sice vychází z mezinárodní 

úpravy, ale nezohledňuje rozdíl mezi stopovými a obrysovými 

rozměry při zatáčení. V době platnosti předpisů č. EHK 36 a EHK 52 

(cca do r. 2008), týkajících se mj. manévrovatelnosti autobusů, byl 

povolený přesah obrysu až 1,20 m, který byl až později snížen na 0,60 

m a tato hodnota platí dodnes. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Připomínce nelze vyhovět, neboť příslušná 

směrnice uvedené ustanovení neobsahuje. Dle 

názoru předkladatele se jedná o excesivní 

výklad příslušného ustanovení směrnice.  
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Hospodářská komora České republiky 

 
Zásadní připomínka  

K § 9 odst. 1 

Požadujeme dotčené ustanovení upřesnit, a to ve smyslu níže 

uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění 

Není definováno, jaká je jejich maximální délka. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Připomínce nelze vyhovět, neboť příslušná 

směrnice uvedené ustanovení neobsahuje. 

Pouze stanoví, že aerodynamické zařízení ve 

složeném stavu smí překračovat limitní 

hodnoty o 0,2 m s tím, že zařízení o délce nad 

0,5 m podléhají schválení podle zvláštního 

předpisu. 

Zásadní připomínka  

K § 9 odst. 2 písm. a) 

Požadujeme vypuštění písm. a) a posun v označení zbylých písmen. 

Odůvodnění 

Jestliže výrobce vozidla si nechá schválit jakoukoliv úpravu vozidla, 

nelze požadovat po řidiči, aby v provozu tyto schválené části 

odstraňoval. Příslušenství buď splňuje podmínky, anebo nesplňuje. 

Pokud by předkladatel trval na zachování předmětného 

ustanovení, požadujeme dané písmeno upřesnit, a to ve smyslu níže 

uvedeného odůvodnění.  

Není zřejmé, jakým způsobem se určí daná varianta. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Podle § 43a odst. 4 novely zákona o silničním 

provozu je-li vozidlo vybaveno sklopným 

nebo odnímatelným zařízením pro snížení 

aerodynamického odporu, nesmí jeho použití 

ohrozit bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

Zásadní připomínka  

K § 9 odst. 2 písm. b) 

Požadujeme dané písmeno upřesnit, a to ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění 

Není zřejmé, jakým způsobem se tak stane a kdo to zohlední. 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Připomínce nelze vyhovět, neboť příslušná 

směrnice uvedené ustanovení neobsahuje. Dle 

názoru předkladatele je nutné tuto skutečnost 

zohlednit již při plánování jízdní trasy. 

Zásadní připomínka  

K § 9 odst. 2 písm. c) 

Požadujeme dotčené písmeno upravit následovně: 

c) použití těchto zařízení musí být u vozidel používaných v režimu 

intermodální přepravy v souladu s operacemi intermodální přepravy 

a zejména, nesmějí tato zařízení ve složeném/staženém stavu 

přesahovat maximální povolenou délku o více než 0,20 m. 

 

Připomínka akceptována 
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Hospodářská komora České republiky 

 
Zásadní připomínka  

K § 10 

U povinného dokladu/štítku je nezbytné doplnit, že to není 

uplatnitelné zpětně na starší vozy, což by vyvolalo prakticky 

neřešitelný problém. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Doporučující připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. a) bodu 5 

Doporučujeme namísto formulace "Dvoukolových mopedů" resp. 

"dvoukolová vozidla" použít formulaci "jednostopých mopedů" resp. 

"jednostopá vozidla". Jedná se sice o doslovný překlad směrnice ES, 

avšak pod tímto pojmem by si bylo možné představit i dvoukolové 

dvoustopé vozidlo (např. s vyvažovacím mechanismem), což 

evidentně není původně zamýšleno. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Převzato zároveň z vyhlášky č. 341/2014 Sb.; 

předkladatel si není vědom skutečností, které 

by činily potíže s výkladem uvedených pojmů. 

Doporučující připomínka  

K § 10 

Doporučujeme namísto formulace „Doklad o rozměrech vozidla“ 

použít formulaci „Rozměrový štítek“, která lépe vystihuje požadavek 

stanovený mezinárodní předpisovou základnou. Alternativně lze 

sousloví „rozměrový štítek“ doplnit do navrhovaného normativního 

textu jako vysvětlující pojmový ekvivalent. Při transpozici 

mezinárodní předpisové základny je vhodnější namísto doslovných 

strojových překladů aplikovat překlady věcné a nevytvářet zavádějící 

slovní novotvary, které potom mohou mít v českém jazyce zavádějící 

význam. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

„Doklad o rozměrech vozidla“ a „Rozměrový 

štítek“ nejsou totéž. 

Moravskoslezský kraj Doporučující připomínka  

K § 2 písm. j), § 5 odst. 7 a § 7 odst. 3 

Navrhujeme v předmětných ustanoveních nahradit údaje v jednotce 

„stopa“ údaji v jednotce „metr“. 

Odůvodnění 

Jednotka stopa není jednotka běžně užívaná pro délku. Všechny 

ostatní údaje o délce vozidel jsou ve znění návrhu v metrech. 

Případně navrhujeme uvést údaje v metrech alespoň v závorce.   

Připomínka akceptována 

Údaje ve stopách uvedeny v důvodové zprávě. 
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Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 
Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 

Uvedený limit výšky 4,2 m značně rozvolňuje stávající stav (4,0 m 

téměř u všech kategorií, 4,08 m u návěsových souprav). Výrobci 

časem prosadí výrobu např. skříní s výškou těsně pod 4,2 m. Přitom 

podjezdy, nebo vjezdy do vrat a průjezdů budov byly navrhovány na 

limit vozidel 4,0m. 

Připomínka akceptována 

Výškové limity převzaty ze stávající úpravy 

(vyhláška č. 341/2014 Sb.). Úprava dle 

připomínky podléhá hodnocení dopadů 

regulace (RIA). 

Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 
Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 4 

Upřesnit, zdali se jedná o projetí mezikružím stopami, nebo obrysy. 

Metodika měření složitější – např. nájezd do mezikruží po tečně k 

větší kružnici (asi obrysem), projet 360 stupňů, navíc zadní obrys při 

nájezdu do mezikruží nesmí vybočit o cca 0,8 m. 

Připomínka akceptována 

Ustanovení bude upřesněno. Jedná se o projetí 

mezikružím obrysy vozidla. 

Svaz průmyslu a dopravy České 

republiky 
Zásadní připomínka 

K § 2 

Chybí definice dvojnápravy přípojného vozidla. 

 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 2 písm. j) 

Navrhujeme doplnit k termínu „kombinovaná přeprava“ odkaz na 

zdroj jeho definice. 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

k § 5 odst. 7 

Za předpokladu, že součástí vyhlášky zůstává § 5 písm. (2) k), je celý 

odst. (7) nadbytečný, protože podle téhož je celková hmotnost 

soupravy obecně omezena na 48 t a není třeba popisovat výjimky z 

hmotností nižších. 

Připomínka akceptována 

§ 5 odst. 7 vypuštěn. 

Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 

Požadujeme bod vyjmout, protože je v rozporu s nařízením EK 

1230/2012 a směrnicí 46/2007/ES. 

Připomínka akceptována 

§ 7 odst. 1 písm. a) bod 2 vypuštěn. 
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Svaz průmyslu a dopravy České 

republiky 
Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. a) bodu 3 

Navrhujeme tento bod z vyhlášky vypustit. 

Odůvodnění 

Šíře vozidel kategorie T a SS je stanovena směrnicí EU 2009/144 na 

2,55 m.  Nad tento rozměr je v této vyhlášce ve stejné části bod 8, 

který definuje maximální šíři na 3,00 m. Bod 3 je z hlediska traktorů 

redundantní, protože šíři traktorů definuje dvakrát, ale pokaždé jinak.  

Totéž platí a možná i s větším důrazem pro kategorii SS. Podle 

našeho názoru, by měl pohyb těchto vozidel zůstat ve zvláštním 

režimu, tak jak je definováno dnes.  

 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Směrnice EU 2009/144 již není platná a byla 

nahrazena Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 167/2013, které se týká pouze 

schvalování vozidel. Bod 3 byl z hlediska 

traktorů vypuštěn. Zvláštní ustanovení pro 

vozidla kategorie SS ponecháno. 

Zásadní připomínka  

K § 7 odst. 1 písm. b) bodu 2 

Takto definovaná výška způsobí velké problémy v mezinárodním 

provozu nebo u vozidel schválených dle směrnic EU). Navrhujeme 

původní znění v obměněné podobě: 

2. vozidel ostatních kategorií, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v 

nejnižší pracovní poloze……4,00 m 

vozidel kategorií N, O, určených pro přepravu automobilůvozidel 

 

Připomínka není akceptována / vysvětleno 

Výškové limity převzaty ze stávající úpravy 

(vyhláška č. 341/2014 Sb.). Úprava dle 

připomínky podléhá hodnocení dopadů 

regulace (RIA). 

Doporučující připomínka  

K § 7 odst. 2 

Navrhujeme změnit hodnotu pro nezapočítání délky vozíku na 1,50 

m. 

Odůvodnění 

Jen velmi malá část vozíků splňuje podmínku 1,20 m. O tomto bodě 

nemá nikdo z provozovatelů povědomí a je těžko pochopitelné, proč 

některé vozíky nelze provozovat 

Připomínka akceptována 

Doporučující připomínka  

K § 7 odst. 4 

Navrhujeme doplnit, že motorové vozidlo nebude přesahovat kruh o 

uvedených rozměrech svým obrysem. 

Připomínka akceptována 

Připomínce nelze vyhovět, neboť příslušná 

směrnice žádnou zpřesňující definici 

neobsahuje. 
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Návrh vyhlášky uvádí: „Každé pohybující se motorové vozidlo nebo 

pohybující se souprava vozidel musí být schopné otočit se v kruhu, 

ve kterém nejsou překážky, o vnějším poloměru 12,50 m a vnitřním 

poloměru 5,30 m.“  Znění však není přesné a může vyvolávat otázky 

či praktické problémy, neboť „kruh, ve kterém nejsou překážky“ 

může být například v případě kruhového objezdu na vozovce 

namalován bílou čárou a vozidlo či souprava se bez problémů otočí, 

aniž by kolem na tu čáru vjela. Ovšem svým obrysem již tu čáru 

překročit může, a proto je nezbytné doplnit, že jde o „obrysový 

průměr“, tj. nikoliv, že se vozidlo a souprava v tomto kruhu otočí, ale 

že jej nebude přesahovat svým obrysem (pochopitelně zrcátka se 

nezapočítávají). Takže ten vnější poloměr a vnitřní poloměr by 

vozidlo nebo souprava měla být schopna projet, aniž by jej přesáhla 

svým obrysem. 

Svaz průmyslu a dopravy České 

republiky 
Doporučující připomínka  

K § 9 odst. 2 písm. a) 

Navrhujeme variantu: Zařízení musí být konstruováno tak, aby v 

případě potřeby se dalo velkých časových nároků složit/stáhnout 

nebo demontovat. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Zásadní připomínka 

K § 9 odst. 2 písm. c) 

Požadujeme doplnění, že použití aerodynamických zařízení musí být 

v souladu s operacemi intermodální přepravy, pouze u vozidel 

používaných v režimu intermodální přepravy. 

Navržená změna: 

c) použití těchto zařízení musí být u vozidel používaných v režimu 

intermodální přepravy v souladu s operacemi intermodální přepravy 

a zejména, nesmějí tato zařízení ve složeném/staženém stavu 

přesahovat maximální povolenou délku o více než 0,20 m. 

Odůvodnění 

Ne všechna vozidla jsou v intermodální přepravě používána a je 

nadbytečné upravovat aerodynamické prvky podle nakládacích 

Připomínka akceptována 
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podmínek intermodální přepravy, pokud k tomuto účelu vozidla 

nikdy nebudou použita. 

Svaz průmyslu a dopravy České 

republiky 
Zásadní připomínka  

K § 10 

U povinného dokladu/štítku požadujeme doplnit, že povinnost není 

uplatnitelná zpětně na starší vozy, což by vyvolalo prakticky 

neřešitelný problém. V praxi si umíme představit, že se povinnost 

bude vztahovat pouze na vozidla uvedená do provozu po účinnosti 

vyhlášky. Musí též být zřejmé, že nejde o vozidla kategorie M1/N1, 

ale pouze M2/M3/N2/N3 a O3/O4. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Tato skutečnost vyplývá přímo z novely 

zákona o silničním provozu (viz sněmovní 

tisk č. 51 – § 43a odst. 3 podle kterého řidič 

motorového vozidla kategorie M2, M3, N2, 

N32) nebo jízdní soupravy tvořené tímto 

vozidlem a přípojným vozidlem kategorie O2) 

musí mít při řízení u sebe technický průkaz 

nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou 

uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li 

tyto údaje uvedeny na štítku připevněném na 

vozidle. 

Úřad vlády České republiky 

Odbor kompatibility 

Návrh zcela postrádá zpracování výkaznictví, jde-li o jeho 

implementační charakter. Předkladatel je povinen předkládat 

implementační návrh v souladu s příslušnými požadavky danými 

Legislativnímu pravidly vlády (viz zejm. příloha č. 5) a Metodickými 

pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, aby bylo 

možné provést hodnocení slučitelnosti návrhu s prameny práva EU. 

Navrhujeme doplnit podtržení implementačních ustanovení, 

celexová čísla, rozdílovou tabulku a dotčené tabulky srovnávací. 

Potřeba správné-ho výkaznictví je o to větší, je-li návrh předkládán 

do mezirezortního připomínkového řízení se zkrácenou lhůtou pro 

uplatnění připomínek. Návrh doplněný o výkaznictví navrhujeme 

předložit odboru kompatibility v rámci vypořádání připomínek, tj. 

před předložením návrhu vládě. 

Připomínka akceptována 
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Úřad vlády České republiky 

Odbor kompatibility 

 

V úvodním ustanovení je v poznámce pod čarou nutno uvádět každou 

novelu promítnuté směrnice na samostatném řádku, nikoli základní 

směrnici uvádět „ve znění pozdějších předpisů“. 

Připomínka akceptována 

Relevantní z pohledu slučitelnosti s právem EU k návrhu shledáváme 

směrnici Rady 96/53/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/7/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/719. Rychlou kontrolou byl zjištěn implementační charakter 

například 

- navrhovaného § 2 písm. a), b), f), g), h), i) a j) ve vztahu k čl. 

2 směrnice Rady 96/53/ES, v konsolidovaném znění,  

- navrhovaného § 5 odst. 1 ve vztahu k části 3. přílohy I téže 

směrnice;  

- navrhovaného § 5 odst. 2 ve vztahu k části 2. přílohy I téže 

směrnice; 

- navrhovaného § 5 odst. 7 k definici operace intermodální 

přepravy v čl. 2 směrnice; 

- navrhovaného § 7 ve vztahu k části 1. přílohy I směrnice a 

navrhovaného § 7 odst. 3 k čl. 10c směrnice – zde v případě 

§ 7 odst. 1 písm. b) navrhujeme zhodnotit, zda je zajištěna 

implementace bodu 1.3 přílohy I směrnice, a v případě § 7 

odst. 1 písm. c) bod 4. a 5. transpozice směrnicového 

požadavku na délku kloubového autobusu ve čtvrté 

odrážce bodu 1.1 přílohy I směrnice; 

- navrhovaného § 9 odst. 1 ve vztahu k čl. 8b odst. 1 směrnice 

(zde navrhujeme ověřit zajištění transpozice celé věty druhé 

daného ustanovení směrnice) a navrhovaného § 9 odst. 2 ve 

vztahu k čl. 8b odst. 3 směrnice; 

- navrhovaného § 10 ve vztahu k jedné z variant v čl. 6 odst. 1, 

k čl. 10b třetí pododstavec a k příloze III směrnice (zde 

navrhujeme ověřit zajištění transpozice části II. a poslední 

věty části I. přílohy směrnice).  

Pochybnosti máme o transpozici čl. 5 směrnice a správnosti 

transpozice bodu 1. 5a, části 2., bodu 3.2.4 a části 4. přílohy I 

Připomínka akceptována 
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směrnice. Je nutno prokázat, že prostřednictvím předloženého návrhu 

je zajišťována plná transpozice směrnicové úpravy.  

2. Z rozsahu implementačních ustanovení v návrhu lze následně 

usoudit na potřebu notifikace předkládaného návrhu vyhlášky dle 

„notifikační“ směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535. Řada ustanovení návrhu není harmonizovanou úpravou. 

Jsme názoru, že návrh lze pokládat za technický předpis dle čl. 1 odst. 

1 písm. f) směrnice, neboť stanoví technické specifikace ve smyslu 

čl. 1 odst. 1 písm. c) směrnice, a takový předpis je nutno sdělit 

v souladu s čl. 5 směrnice Komisi. V návrhu vyhlášky je současně 

nutno formulovat závěrečné ustanovení v souladu s čl. 48 odst. 7 

Legislativních pravidel vlády.  

 3.  Odkazy na přímo použitelné předpisy v navrhovaném § 8 

vyhlášky navrhujeme upřesnit. Nyní v zásadě veškeré schvalování 

vozidel spadá do působnosti přímo použitelných předpisů – viz 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858.  
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