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III. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 
 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Ministerstvo dopravy předkládá materiál k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 343/2014 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, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 

5. 9. 2018 pod č. 193/2018 Sb. (dále jen „novela 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 novely zákona je v prvé řadě implementace práva EU 

do vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozici 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. 

V novele zákona došlo v důsledku přijetí pozměňovacích návrhů v Poslanecké 

sněmovně ke změně v první části, v níž byla zcela nově doplněna zvláštní úprava tzv. 

registrační značky elektrického vozidla. 

Hlavním důvodem  novelizace vyhlášky č. 343/2014 Sb. je proto stanovit formu, 

strukturu, provedení a způsob umístění nově zavedené registrační značky elektrického vozidla. 

Dalším cílem není přímá implementace, ale pouze reakce na změny v novele zákona, 

především na změnu v druzích technických prohlídek prováděných ve stanici technické 

kontroly, rovněž budou provedeny změny v úpravě technického průkazu silničního vozidla 

a technického průkazu zvláštního vozidla včetně úpravy způsobu zápisu údajů do těchto 

dokladů a změny v úpravě žádosti o vydání tabulky s registrační značkou. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Předkládaná vyhláška je vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 91 odst. 1 

k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6, §7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7f odst. 3, § 38 odst. 

3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4 a § 79 odst. 6 zákona, které stanovují rozsah a obsah údajů 

uváděných v registru silničních vozidel, způsob vedení registru silničních vozidel, způsob 

a formu zápisu údajů do registru silničních vozidel, podrobnosti o údajích zapisovaných 

do registru silničních vozidel, vzor technického průkazu a způsob provádění zápisu 
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v technickém průkazu, formu, strukturu, provedení a způsob umístění registrační značky 

elektrického vozidla, vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou, způsob provádění 

zápisu údajů v novém technickém průkazu, způsob umístění tabulky s registrační značkou 

na vozidlo, formu, provedení a obsah zvláštní registrační značky a vzor technického průkazu 

zvláštního vozidla. Přičemž předkládaná vyhláška je s tímto zmocněním v plném souladu, když 

upravuje zejména možnost užití registrační značky elektrického vozidla. 

 

3. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

 

Navrhovaná vyhláška je v souladu s právem EU, konkrétně se směrnicí Rady ES 

1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, v konsolidovaném znění. 

 

Návrh je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. K oblasti 

dotčené návrhem nebyl vydán žádný rozsudek soudních orgánů Evropské unie. Návrh jako 

celek je v souladu s unijním právem. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Platný právní stav je v českém právu obsažen primárně v zákoně. Vyhlášku č. 343/2014 

Sb., o registraci vozidel, v platném znění, je nezbytné upravit v souladu se zněním zákona. 

Na základě změn bude zabezpečen soulad se zákonem a aplikace zákona v praxi. 

  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí 

 

 Navrhovaná změna právní úpravy nebude mít žádný hospodářský a finanční dopad, 

nebude mít sociální dopad, ani dopad na státní rozpočet a na podnikatelské prostředí České 

republiky. Stejně tak se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

 Předkládaná právní úprava v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz 

diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen. Jde o návrh, který na uvedenou problematiku 

nemá dopad. 

 

7. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

 Předkládaná právní úprava s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly do práva 

na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

 Navržená vyhláška je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má upravovat. 

Kompetence jednotlivých orgánů, stejně jako opravné prostředky a kontrolní mechanismy, 

stanoví primárně zákon, přičemž předmětná vyhláška tyto otázky neupravuje. Navrhovaný 

předpis nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a způsob unijních i mezinárodních požadavků 
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v něm obsažený odpovídá postupům, které předkladatel zvolil již v minulosti, byť v návaznosti 

na přijetí zákona č. 239/2013 Sb.  

U navrhované vyhlášky tedy nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA zjištěna 

korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

 

Hodnocení jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění neprovedení 

hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) k návrhu vyhlášky, nebylo 

provedeno z důvodu Rozhodnutí ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády, 

JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D dne 24. 8. 2018, č.j.: 26731/2018-OHR. 

  

Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

Ing. Petr Musil, tel. 225 131 486, email: petr.musil@mdcr.cz 

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel 

 

 

 

II. Zvláštní část 
 

Čl. I 

 

K bodu 1 

Upravuje se odkaz na zmocňovací ustanovení z důvodu změny zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákonem 63/2017 Sb., s nabytím 

účinnosti dne 1. 6. 2017. 

 

K bodu 2 
Upravuje se používané názvosloví z důvodu rozšíření kategorií silničních vozidel ve 

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

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, kde je v příloze 

č. 2 uvedena kategorie silničních a zvláštních vozidel označená jako kategorie Z: ostatní 

vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedené kategorie. 

 

K bodu 3 
Z důvodu změny druhů technických prohlídek silničního vozidla v novele zákona 

a jejich přímého výčtu se upravují druhy technických prohlídek formou vypuštění a ponechání 

pouze výčtu druhu provedené technické prohlídky. 

 

K bodu 4 
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Z důvodu změny názvu kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy 

na technickou silniční kontrolu v novele zákona se upravuje názvosloví. 

 

K bodu 5 
Upravuje se odkaz na přílohy popisující způsob zápisu do nového technického průkazu. 

Nově se způsob zápisu do nového technického průkazu vozidla pro kategorie L, M, N a O 

slučuje do jedné přílohy. 

 

K bodu 6 
Z důvodu změny formátu technického průkazu silničního vozidla a technického 

průkazu zvláštního vozidla se mění rozměr obou tiskopisů. Změnou formátu se reaguje 

na aktuální trend v členských státech Evropské unie, který odpovídá evropským právním 

předpisům. Zapisované údaje obsahově odpovídají současně uváděným položkám v aktuálně 

používaných tiskopisech. 

 

K bodu 7 
Nově se do členění druhů registračních značek zařazuje nově zavedená registrační 

značka elektrického vozidla. 

 

K bodu 8 
Upravuje se odkaz na zmocňovací ustanovení z důvodu změny v novele zákona. 

 

K bodu 9 
Zcela nově se stanovuje forma, provedení a obsah registrační značky pro elektrická 

vozidla a její tabulky. Registrační značka na přání podle znění zákona nesmí být zaměnitelná 

s registrační značkou elektrického vozidla. Z tohoto důvodu se stanovuje, že registrační značka 

elektrického vozidla bude mimo velkých písmen „EL“ složena z 5, 4 a 3 arabských číslic nebo 

velkých písmen latinské abecedy. Bude tedy mít stejný počet znaků, jako provedení standardní 

registrační značky. Z důvodu předpokladu počtu vozidel 250 000 v roce 2030 vycházející 

z predikce v rámci přípravy Národního akčního plánu čisté mobility bude použito uspořádání 

registrační značky ve formátu EL0 01AA až EL9 99ZZ v počtu kombinací cca 484 000. 

U standardní registrační značky nezaměnitelnost zabezpečí Ministerstvo dopravy 

v rámci zajišťování tabulek s registrační značkou pro obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností.   

 

K bodu 10 
Doplňuje se druh použitých písmen u registrační značky pro historická vozidla. Tato 

změna pouze sjednocuje popis u jednotlivých druhů registračních značek upravených ve znění 

vyhlášky.   

 

K bodu 11 
Doplňuje se možnost použití písmen latinské abecedy u zvláštní registrační značky 

pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla pro ostatní znaky mimo písmeno 

kódu kraje a zvláštní registrační značky pro zkušební provoz pro ostatní znaky mimo písmeno 

„F“. Cílem úpravy je získání možnosti více kombinací. 

 

K bodu 12 
Doplňuje se popis umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce u dvouřádkové 

tabulky registrační značky. 
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K bodu 13 až 18 
Doplňuje se možnost použití rozměrů registračních značek o velikosti 320 x 160 mm 

pro nákladní a 520 x 110 mm pro ostatní vozidla. Cílem volby rozměru registrační značky je 

především identifikace vozidel v provozu a z hlediska konstrukčního uspořádání vybavit 

vozidlo rozměrem odpovídajícím velikosti schváleného prostoru. 

 

K bodu 19 až 23 
Upravuje se povinnost zápisu umístění přední registrační značky do technického 

průkazu v případech, kdy není umístěna v podélné ose vozidla. Typickým příkladem je 

konstrukční uspořádání prostoru pro tabulku s registrační značkou vlevo u Alfy Romeo. 

Asymetrické umístění již není považováno za parametr vyžadující zápis do technického 

průkazu, rozhodující je konstrukční uspořádání konkrétního vozidla. Zápis do technického 

průkazu zůstává z hlediska identifikace pouze u vozidel kategorie L, pro případ umístění 

tabulky s registrační značkou v zadní části vozidla, kde je zápis prováděn na základě 

schvalovací dokumentace nebo na základě posouzení zkušební stanice nebo technické 

zkušebny. 

 

K bodu 24 
U číselníku paliv se označuje stlačený zemní plyn zkratkou CNG (Compressed Natural 

Gas), v souladu s používaným názvoslovím. 

 

K bodu 25 až 29 
V příloze číselníku typů karosérie vozidla se mění názvosloví v souladu s platnými 

názvy. 

 

K bodu 30 

Nově se stanovuje způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla. 

Z důvodu změny formátu technického průkazu vozidla a přehlednosti přílohy byla zvolena tato 

forma úpravy.   

 

K bodu 31 
Předchozí rozdělení způsobu zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla 

pro vyjmenované kategorie se slučuje a nahrazuje jednou přílohou. Z hlediska zjednodušení byl 

vytvořen jeden způsob zápisu. Nově navržená úprava plně pokrývá zápis pro dříve rozdělené 

kategorie L, M, N, O a nově doplněnou kategorii Z.   

 

K bodu 32 
Nově se stanovuje Vzor technického průkazu silničního vozidla. 

 

K bodu 33 
Nově se stanovuje Vzor technického průkazu zvláštního vozidla. 

 

K bodu 34 
Nově se stanovuje Žádost o vydání tabulky s registrační značkou. Změna textu v novele 

zákona si vyžádala úpravu textu v žádosti. 

 

K Čl. II 

 Stanovuje se přechodné období pro použití dosavadní podoby technických průkazů 

a žádosti změněné tímto návrhem vyhlášky z důvodu využití již vyrobených tiskopisů. 
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K Čl. III 

Navrhuje se datum účinnosti změny vyhlášky 1. dubna 2019. Účinnost je totožná 

s novelou zákona, která zavádí nové registrační značky elektrického vozidla od 1. dubna 2019. 
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