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VII. 

 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  
 

Připomínkové 

místo 

 

Obsah připomínky 

 

Způsob vypořádání  

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

 

Bez připomínek  

Úřad vlády 

České 

republiky – 

Odbor 

kompatibility 

 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil s níže uvedenými 

výhradami formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 

vyplývají zejména z Legislativních pravidel 

vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací 

při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v 

Evropské unii, v platném znění. 

K materiálu nejsou přiloženy relevantní 

srovnávací tabulky. Nutno doplnit. 

 

 

 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K novelizačnímu bodu 32. - příloha č. 10 

(vzor technického průkazu silničního vozidla) 

1. V rozdílové tabulce navrhujeme vykázat, 

že jde o transpozici směrnice 1999/37/ES, ve 

znění směrnice Komise 2003/127/ES, 

směrnice Rady 2006/103/ES a směrnice Rady 

2013/22/EU. Doposud je vykazováno, že 

uvedená příloha transponuje také čl. 3 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akceptováno – srovnávací 

tabulky k materiálu přiloženy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 
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této směrnice. Navrhujeme doplnit do 

rozdílové tabulky.  

2. Navrhujeme zrevidovat, zda vzor 

technického průkazu silničního vozidla 

obsahuje slova „Část II osvědčení o 

registraci“ ve všech jazycích ostatních 

členských států EU (zejména zda nechybí 

chorvatština), jak požaduje příloha II 

směrnice 1999/37/ES, v konsolidovaném 

znění.  

3. Stávající znění přílohy č. 10 vyhlášky je 

vykazováno jako implementující čl. 6 a 

přílohu III směrnice Rady 96/53/ES. Žádáme 

vyjasnit, zda je tomu tak i nadále. Pokud ano, 

navrhujeme dopracovat výkaznictví 

k návrhu. V případě, že nikoli, je nutno 

zajistit či prokázat transpozici daných 

ustanovení jiným způsobem (a upravit 

srovnávací tabulku ke směrnici Rady 

96/53/ES). 

4. Navrhujeme uvážit, zda údaje o 

provozovateli vozidla ve vzoru technického 

průkazu silničního vozidla (C.1.1., C.1.2. a 

C.1.3.) nelze chápat jako údaje dle 

harmonizovaného kódu (C.3) – fyzická nebo 

právnická osoba, která může vozidlo používat 

na základě jiného než vlastnického práva, jak 

je uvedeno v příloze II směrnice 1999/37/ES, 

v konsolidovaném znění. Alternativně 

navrhujeme vysvětlit, proč tomu tak nemůže 

být. 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto směrnici implementuje 

zákon č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o 

silničním provozu) a 

prováděcí vyhláška č. 

209/2018 Sb., o hmotnostech, 

rozměrech a spojitelnosti 

vozidel. Výkaznictví k návrhu 

tedy není třeba upravovat. 

 

Směrnice rozlišuje 3 osoby, 

s čímž souvisí i rozlišení mezi 

kódy C.1, C.2 a C.3. Kód C.1 

označuje držitele osvědčení o 

registraci vozidla jako 

povinnou položku 

zapisovanou do osvědčení o 

registraci. Důvodem je 

skutečnost, že k osobě 

provozovatele se vždy váží 

povinnosti spojené 

s provozováním vozidla. Dle 

§ 6 odst. 1 zákona č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, je 

držitelem osvědčení o 

registraci vozidla 

provozovatel vozidla. Údaj 

uvedený pod kódem C.1 je 

povinně zapisovaným 

údajem, který tedy bude vždy 

uveden v osvědčení o 
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registraci vozidla. Kódy C.2 a 

C.3 nepředstavují povinně 

zapisované údaje. Kód C.2 

označuje vlastníka vozidla. 

Kód C.3 poté označuje osobu 

jinou, než osoby, které jsou 

zapisovány pod kódy C.1 a 

C.2. Použití kódu C.3 

nahrazuje potvrzení o užívání 

vozidla vlastněného cizí 

osobou a jeho užití si lze 

představit např. v situaci, kdy 

určitá osoba, která není 

vlastníkem ani 

provozovatelem vozidla 

(např. vypůjčení vozidla 

příbuzným) užije vozidlo pro 

potřeby cesty do zahraničí.  

S ohledem na výše uvedené ze 

systematiky kódů uvedených 

ve směrnici vyplývá, že 

provozovatel vozidla bude 

vždy zapsán pod kódem C.1 a 

jeho duplicitní uvedení pod 

fakultativním kódem C.3 by 

nebylo smysluplné. 

Ministerstvo 

financí 

 

 

1. K bodu 2 důvodové zprávy  

Za výčet ustanovení, který končí 

ustanovením „§ 79 odst. 6“ je třeba 

doplnit označení konkrétního zákona, 

jelikož legislativní zkratka „zákon“ není 

v důvodové zprávě stanovena pro žádný 

právní předpis, a to ve  znění: „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“ nebo za 

použití zkráceného názvu tohoto zákona.  

2. K bodu 9   

 Navrhovaný text § 25a odst. 1 se nám 

nejeví příliš srozumitelný.    

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 
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Doporučujeme text upravit takto: „(1) 

Registrační značka elektrického vozidla 

je složena z velkých písmen „EL“ a z 

dalších arabských číslic nebo velkých 

písmen latinské abecedy, kterých je u 

automobilů 5, u motocyklů 4 a u mopedů 

se šlapadly 3.“  

 

3. K bodu 29 

 Doporučujeme za slovy „V příloze č. 5“ 

doplnit slova „v části označené 

„MOTOCYKL““, pro lepší přehlednost 

uvedené změny textu 

 

4. K Čl. II. 

Upozorňujeme, že jednotlivé odstavce 

přechodného ustanovení se značí 

arabskými číslicemi s tečkou (1., 2., 3., 

atd.). V odstavci 2 doporučujeme namísto 

použití slov „dosavadní právní úpravy“ 

formulovat větu „Tiskopisy technického 

průkazu silničního vozidla a technického 

průkazu zvláštního vozidla podle 

vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky lze vydávat a pro zápis použít 

…“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj  

 

 

 

 

Na základě Vašeho dopisu č. j. 5/2018-150-

LEG/3 Vám sděluji, že k návrhu vyhlášky, 

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o 

registraci vozidel, ve znění pozdějších 

předpisů, Ministerstvo pro místní rozvoj 

neuplatňuje žádnou zásadní připomínku. 

Doporučujeme však, aby v úvodní větě 

návrhu vyhlášky byl text „§ 79 odst. 6“ 

nahrazen textem „§ 79 odst. 8“. Stejně tak 

doporučujeme, aby byla provedena stejná 

úprava v Obecné části bodu 2 důvodové 

zprávy k návrhu vyhlášky. Podle § 91 odst. 1 

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 

Akceptováno – zapracováno. 
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(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 

ve znění účinném od 1. 10. 2018, je 

Ministerstvo dopravy zmocněno k vydání 

vyhlášky k provedení § 79 odst. 8, nikoliv § 

79 odst. 6 výše uvedeného zákona. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

 

 

 

 

Připomínky legislativně technické a 

formálního charakteru: 

 

K úvodní větě: 

 Doporučujeme upravit odkaz na 

zmocňovací ustanovení, kdy správně má být 

uvedeno, že navrhovaný právní předpis 

provádí § 79 odst. 8 příslušného zákona. 

 

K čl. I bodu 7 – k § 23 písm. c): 

 Dáváme na zvážení, zda by nové 

písmeno c) nemělo být uvedeno ve znění:  

„c) registrační značky pro elektrická 

vozidla,“. 

 

K čl. I bodu 9 – k § 25a odst. 2: 

 V souladu s čl. 40 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády navrhujeme 

uvést normativní text v jednotném čísle. 

 

K čl. I bodům 16 a 18 – k § 29 odst. 1 písm. 

e) a § 29 odst. 1 písm. l): 

 Čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády umožňuje v případech, kdy se tatáž 

změna týká více ustanovení právního 

předpisu, vymezit tuto změnu v jednom bodu 

novely  

s uvedením ustanovení, kterých se týká. 

Doporučujeme tedy dané novelizační body 

spojit. 

 

K čl. I bodu 30 – k příloze č. 8: 

 V části opatřené nadpisem „DALŠÍ 

ZÁZNAMY“ navrhujeme v bodu 1. slovo 

„přiložených“ nahradit tvarem „přiloženém“, 

dále pak v bodě 5. za slova „o tom“ doplnit 

čárku. V témže bodě pak pasáž „s platnou 

legislativou v době tvorby duplikátu“ 

nahradit slovy  

„s právní úpravou platnou v době vydání 

 

 

 

Akceptováno – upraveno. 

 

 

 

 

 

Akceptováno – upraveno. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Rozměrů tabulek je více, není 

tedy možné použít jednotné 

číslo. 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 
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duplikátu“, neboť duplikát je vydáván a 

nikoliv tvořen. 

 

K čl. II – k přechodným ustanovením: 

 Podle čl. 28 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády platí, že článek novely 

obsahující přechodná ustanovení lze členit na 

body, které se označují arabskými čísly 

s tečkou. Doporučujeme návrh v tomto směru 

upravit. 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

Ministerstvo 

zemědělství  

 

 

 

Doporučující připomínka 

 

K článku I 

 

K bodu 30 

 

     V příloze č. 8 na straně 4 v položce P.1 

doporučujeme slova „Zdih. Objem“ nahradit 

slovy „Zdvih. objem“. 

 

     Stejnou úpravu doporučujeme provést 

v přílohách č. 10 a 11.  

   

     Odůvodnění: 

     Jedná se o zkratku pojmu „zdvihový 

objem, proto je třeba slovo „objem“ uvést 

s malým počátečním písmenem.  

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

 

 

 

 

1. Přestože primárním účelem 

probíhající novelizace vyhlášky 

343/2004Sb., je uvedení prováděcího 

právního předpisu do souladu se 

zákonným předpisem a transpozice 

práva EU, považujeme za nezbytné v 

rámci novelizace provést také dílčí 

změny, reagující na tzv. aféru 

Dieselgate. Dílčí změny by měly 

spočívat v zavedení opatření, které 

zajistí prokázání, že na 

provozovaných vozidlech (s 

dieselovým motorem) splňujících 

emisní normu EURO 5, byla 

provedena dodatečná úprava motoru, 

která zajistí dodržování maximální 

povolené produkce emisí oxidů 

dusíku. Důvodem k zavedení 

Neakceptováno – nad rámec 

zákonného zmocnění. 

 

Zapisují se pouze hodnoty 

měnící zapisované údaje a 

údaje stanovené zákonem. 

Zapisování dodatečných 

úprav vozidel s emisní 

normou EURO 5 je nad rámec 

zákona č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích. 
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takového opatření je skutečnost, že 

dobrovolnost tzv. svolávacích akcí ve 

většině členských států EU, k 

napravení technického stavu vozidel, 

nezajišťuje dostatečně dosažení 

žádoucího stavu, kdy technický stav 

všech dotčených vozidel, bude v 

souladu s legislativními požadavky na 

maximální povolenou produkci emisí 

oxidů dusíku, a skutečnost, že v řadě 

německých měst byla přijata opatření, 

ve formě zákazů vjezdu vozidel (s 

dieselovým motorem) splňujících 

emisní normu EURO 5 do center 

těchto měst. V návaznosti na tyto 

skutečnosti nyní hrozí, že tato vozidla 

budou nyní ve velké míře vyvážena 

z Německa právě do České republiky. 

V České republice by tak mohl nastat 

skokový nárůst provozu vozidel, která 

nesplňují legislativní požadavky na 

maximální povolenou produkci emisí 

oxidů dusíku. 

 

Z výše uvedených důvodů 

požadujeme, aby bylo do textu 

vyhlášky č. 343/2014 Sb. doplněno 

ustanovení, na základě kterého bude 

možné provést zápis dieselových 

vozidel do registru silničních vozidel, 

u kterých byla schválena 

schvalovacím orgánem dodatečná 

úprava směřující ke splnění 

požadavků na produkci emisí oxidů 

dusíku při uvedení vozidla do 

provozu, pouze v případě prokázání 

skutečnosti, že na vozidle byla tato 

dodatečná úprava provedena. 

 

V roce 2015 byla americkou 

Agenturou pro životní prostředí 

zjištěna zveřejněna informace, že 

německá automobilová společnost 

Volkswagen vybavila své automobily 

s dieselovými motory softwarem, 

který rozpoznával, že motor pracuje v 

režimu odpovídajícímu požadavku 
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laboratorního testu NEDC a změnou 

nastavení motoru dočasně snižoval 

množství vznikajících oxidů dusíku 

tak, aby vozidlo splnilo předepsaný 

limit na maximální produkci emisí 

oxidů dusíku. V návaznosti na 

vyšetřování tohoto podvodu byla 

společnost Volkswagen přinucena 

vyvinout a schválit dodatečnou 

úpravu motorů, která odstraní 

„podvodný“ software a zajistí splnění 

maximální produkce emisí oxidů 

dusíku. V návaznosti na tento 

požadavek automobilka vyvinula 

dodatečnou úpravu motoru, která 

splnila výše uvedené požadavky. 

Dodatečná úprava byla schválena 

schvalovacím orgánem Spolkové 

republiky Německo. Následně 

společnost zahájila tzv. svolávací 

akci, ve které vyzvala všechny 

majitele vozidel vybavených 

„podvodným“ softwarem k provedení 

této schválené úpravy. Ve většině 

členských států EU, jsou však tyto 

svolávací akce dobrovolné. Úspěšnost 

svolávací akce se tak pohybuje na 

úrovni cca 50%. V tomto roce přijala 

řada německých měst opatření, která 

zakazují vjezd dieselovým vozidlům 

splňujícím emisní normu EURO 5 do 

center těchto měst. Právě tato vozidla 

byla vybavována „podvodným“ 

softwarem, proto hrozí riziko, že se 

tato vozidla ve velké míře budou 

dovážet do ČR.  

 

V ČR tak může dojít ke zhoršení 

kvality ovzduší z pohledu oxidu 

dusičitého, což by ČR zhoršilo 

vyjednávací pozici při obhajobě 

aktuálně hrozícího soudního řízení 

před Evropským soudním dvorem pro 

nesplnění povinností vyplývajících z 

práva EU a následně případné uložení 

citelných finančních sankcí. 
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Hospodářská 

komora České 

republiky 

 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

K PŘEDKLÁDANÉMU MATERIÁLU 

 

1. Připomínka k § 33 odst. 2 a 3 

Požadujeme upravit znění těchto odstavců 

následovně: 

„(2) Moped, motocykl a motorová tříkolka 

(vozidla kategorie "L") se vybavují pouze 

jednou tabulkou s registrační značkou, která 

se umísťuje na silničním vozidle vzadu tak, 

aby byly zajištěny úhly její geometrické 

viditelnosti 30 stupňů shora, 30 stupňů 

zprava, 30 stupňů zleva a 5 stupňů zespodu 
uprostřed. Tabulka s registrační značkou se 

umísťuje kolmo nebo skloněná ne více než 30 

stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od 

roviny kolmé k podélné ose silničního  

(3) Jiné umístění tabulky s registrační 

značkou pro vozidla kategorie L se zapisuje 

do technického průkazu silničního vozidla na 

základě schvalovací dokumentace k 

silničnímu vozidlu, nebo na základě 

posouzení zkušební stanice nebo technické 

zkušebny.“ 

Odůvodnění: 

Pro motocykly není prostor pro umístění 

registrační značky vázán na podélnou osu 

vozidla, nehledě na fakt, že u některých 

kategorií (např. L4e) je obtížné vůbec 

definovat prostředek vozidla. Mezinárodní 

předpisová základna, kterou je ČR vázána, 

namísto umístění uprostřed vozidla 

specifikuje úhly geometrické viditelnosti, 

které musí být dodrženy. 

Při předkladatelem navrhovaném znění by tak 

přetrvávala dosavadní situace, že umístění 

registrační značky je v souladu s požadavky 

předpisové základny, avšak občan je 

zatěžován formální povinností si tento stav 

nechat zapsat do technického průkazu 

vozidla. Odstavec (3) se tak stává 

nadbytečným. 

 

 

 

Akceptováno částečně. 

 

Zvláštní pravidla pro umístění 

tabulky s registrační značkou 

u kategorie L jsou upravena 

pro případy, kdy bude na 

vozidle dodatečně upraveno 

umístění registrační značky.  

 

Text  odstavce 2 a 3 byl na 

základě připomínky upraven. 

 

Zapisovat se tedy bude na 

základě na základě posouzení 

zkušební stanice nebo 

technické zkušebny v případě 

změny umístění tabulky 

s registrační značkou oproti 

původnímu schválení. 

 

Způsob navržené úpravy 

doporučuje Svaz dovozců 

automobilů ve svém textu 

připomínek a navrhuje ho 

zachovat. 
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2.  Připomínka k Příloze 4 

Požadujeme umožnit větší rozlišení paliv, 

doplnit alespoň palivo XTL dle EN15940 

(Motorová paliva - Parafinické motorové 

nafty získané syntézou nebo hydrogenací - 

Technické požadavky a metody zkoušení). 

Považujeme za nezbytné uvést více variant 

paliv, neboť je dnes velké procento 

vícepalivových motorů. 

Odůvodnění: 

Dle našeho názoru by měl být Číselník paliv 

alespoň částečně sladěn s normou EN16942 

(Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - 

Grafické vyjádření informací pro 

spotřebitele). 

Kromě sladění názvosloví a zkratek je dále 

třeba vzít v úvahu, že emisní legislativa 

vyžaduje pro každé palivo zvlášť homologaci 

emisí a výsledky těchto měření jsou detailně 

uváděny v CoC. V českém osvědčení o 

registraci vozidla se to však v současnosti 

neprojeví. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Připomínka k Příloze 8, písm. G - 

Provozní hmotnost 

Navrhujeme doplnit tento bod (rozšířit znění), 

následovně: 

„Pokud se jedná o vozidlo schvalované s 

údajem pohotovostní hmotnosti, zapíše se 

tento údaj bez přepočtu a do ostatních 

záznamů se uvede informace o tomto stavu.“ 

Odůvodnění: 

Přibližně do r. 2001 se vozidla schvalovala s 

údajem pohotovostní hmotnosti a nikoli 

Akceptováno částečně. 

 

Norma EN16942 pojednává o 

palivech z hlediska 

kompatibility vozidel a paliv, 

která jsou uváděna na trh a 

grafického vyjádření paliv pro 

spotřebitele. 

Pro vyhlášku č. 343/20014 

Sb., o registraci vozidel je 

rozhodující znění směrnice 

Evropského parlamentu a 

Rady 2007/46/ES ze dne 5. 

září 2007, kterou se stanoví 

rámec pro schvalování 

motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel, jakožto i 

systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických 

celků určených pro tato 

vozidla, kde je určeno, jakým 

způsobem je u vozidla 

zapisováno palivo, včetně 

určení co se zapisuje a je 

prvotně uváděno do COC 

listu. Uváděná parafinická 

motorová nafta získaná 

syntézou nebo hydrogenací je 

stále naftou motorovou 

označovanou NM. 

 

Další hodnoty spotřeby se 

zapisují u druhého a 

následného paliva do dalších 

záznamů. 

 

 

Neakceptováno. 

 

 

V registračních dokladech se 

uvádí vždy platná známá 

hodnota v době schválení 

technické způsobilosti 

vozidla. 
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provozní. S ohledem na zpětnou 

kompatibilitu zápisů a exaktnost údajů 

považujeme za vhodné tuto situaci ošetřit. 

Podotýkáme pouze, že tato situace byla v 

minulosti ošetřena. 

4. Připomínka k Příloze 8, písm. F1/F2, 

N, O.1, O.2 a 15 - Provozní hmotnost 

Požadujeme následující text upravit takto: 

 

„F.1/F.2 Největší technicky 

přípustná/povolená hmotnost [kg]:  Zapisuje 

se hodnota stanovená při schvalování 

technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti 

technicky přípustná a povolená se vždy 

zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou 

technicky přípustná a povolená hmotnost 

svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě 

hodnoty. Technicky přípustná hodnota je 

daná výrobcem a povolenou hmotností se 

myslí hmotnost stanovená právními předpisy 

upravující povolené hmotnosti vozidel. V 

případě, že povolené hmotnosti nejsou 

zapsány v předložené dokumentaci podle 

zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro 

danou kategorii a provedení vozidla podle 

právních předpisů upravující povolené 

hmotnosti vozidel. 

N Největší technicky přípustná/povolená 

hmotnost na nápravu [kg]: Zapisuje se 

hodnota stanovená při schvalování technické 

způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky 

přípustná a povolená se vždy zapisují 

oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky 

přípustná a povolená hmotnost svojí 

hodnotou shodné, zapisují se vždy obě 

hodnoty. Technicky přípustná hodnota je 

daná výrobcem a povolenou hmotností se 

myslí hmotnost stanovená právními předpisy 

upravující povolené hmotnosti vozidel. V 

případě, že povolené hmotnosti nejsou 

zapsány v předložené dokumentaci podle 

zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro 

danou kategorii a provedení vozidla podle 

právních předpisů upravující povolené 

hmotnosti vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

 

 

 

Pokud byla vozidla schválena 

s ES schválením typu a určena 

na konkrétní trh je údaj o 

hmotnostech uveden včetně 

povolené hmotnosti 

konkrétního trhu na výrobním 

štítku vozidla. 
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O.1, O.2 Největší technicky 

přípustná/povolená hmotnost přípojného 

vozidla [kg] (brzděného nebo nebrzděného): 

Zapisuje se hodnota stanovená při 

schvalování technické způsobilosti vozidla. 

Hmotnosti technicky přípustná a povolená se 

vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud 

jsou technicky přípustná a povolená hmotnost 

svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě 

hodnoty. V případě, že vozidlo není určeno k 

tažení vozidel, zůstanou prázdné položky. 

15 Největší technicky přípustná / povolená 

hmotnost jízdní soupravy [kg]: údaj 

stanovený při schvalování technické 

způsobilosti vozidla.  Údaj se zapisuje pouze 

u vozidel mající možnost táhnout přípojné 

vozidlo.“ 

Dále navrhujeme přejmenovat název: 

„Provozní hmotnost“ na „Povolená 

hmotnost“. 

Odůvodnění:  

Postrádá jakoukoliv logiku, aby se do 

technického průkazu vozidla zapisovala 

hmotnost, která je povolená národními 

předpisy, pravidly silničního 

provozu. Legislativa povolených hmotností  

v jednotlivých státech se liší, takže vozidlo s 

technickým průkazem z jednoho státu 

nemůže  

v jiném státě, který národní legislativou 

umožňuje provoz těžších vozidel, být 

provozováno a využít tak konstrukční 

vlastnosti, tzn. technicky přípustnou 

hmotnost. Např. souprava v Německu 40 tun, 

v ČR 48 tun., v Nizozemí 50 tun. Souprava 

registrovaná v Německu, nemůže, byť to 

umožňuje konstrukční hmotnost, využít 

český nebo nizozemský povolený limit. 

Vozidlo se třemi nápravami, v ČR 26 tun, v 

Nizozemí 33 tun atd. To je podobné, jako 

kdyby se do technického průkazu zapisovala 

nejen konstrukční, ale i nejvyšší povolená 

rychlost ve státě registrace vozidla. V ČR 

např. 130, ale v Německu „neomezeně“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Jedná se o dva naprosto 

odlišné údaje a není je možné 

přejmenovávat. 
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5. Připomínka k Příloze 8, písm. 

V.7/V.8 - CO2/Spotřeba paliva 

Navrhujeme upravit tento bod následovně: 

„údaj ve struktuře: kombinovaná hodnota 

CO2/kombinovaná hodnota spotřeby 

zaokrouhlená na max. jedno desetinné 

místo.  Údaj se zapisuje u vozidel těch 

kategorií, pro která je tento údaj vyžadován 

mezinárodní předpisovou základnou, kterou 

je ČR vázána.“ 

Odůvodnění: 

Spotřeba paliva a emise CO2 se udává od r. 

2017 též pro vozidla kategorie L a od r. 1. 7. 

2019 začnou být tyto údaje vyžadovány 

pomocí simulovaného výpočtu též pro 

vybraná vozidla kategorií N2 a N3. 

6. Připomínka k Příloze 8, písm. 17 - 

Předpis, spotřeba paliva 

Navrhujeme doplnit tento bod (rozšířit znění) 

následovně: 

„V případě, že výrobce neudává údaje o 

spotřebě paliva ve formátu NEDC, uvede se 

pouze jeden údaj o průměrné (souhrnné, 

kombinované) hodnotě a případný rozpis se 

uvede do Ostatních záznamů“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o ošetření stavů, kdy je spotřeba 

paliva uváděna podle jiných metodik měření 

(Základní spotřeba dle ČSN, EHK 84, 

WMTC, WLTP apod.), které se buďto 

historicky uváděly nebo se budou v brzké 

době uvádět. 

7. Připomínka k Příloze 8 - Další 

záznamy 

Navrhujeme doplnit další dva body 

následovně: 

„6. o individuálním použití/montáži výbavy 

vozidla, vyžadující technické posouzení, 

  7. o historické původnosti vozidla“ 

Odůvodnění: 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno – zapracováno. 
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Individuální montáž výbavy, vyžadující 

technické posouzení (např. individuální 

montáž podvozkových dílů, příslušenství 

karoserie atd.) se zapisuje do TP již dnes. 

Na zápis historické původnosti se odvolává 

vyhl. č. 211/2018 Sb. o technických 

prohlídkách vozidel. 

 

Svaz průmyslu 

a dopravy 

České 

republiky 

 

Připomínka č. 1 - K přílo

ze č. 4 

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje 

úpravu přílohy vyhlášky č. 4. Dle našeho 

názoru by měl být Číselník paliv alespoň 

částečně sladěn s normou ČSN EN 16942 

(Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - 

Grafické vyjádření informací pro 

spotřebitele). 

 

Sladění názvosloví a zkratek je třeba zejména 

proto, že emisní legislativa vyžaduje pro 

každé palivo zvlášť homologaci emisí a 

výsledky těchto měření jsou detailně uváděny 

v prohlášení o shodě CoC. V českém 

Osvědčení o registraci vozidla se to však v 

současnosti neprojeví a hrozí tedy, že uživatel 

vozidla nebude informován o tom, jaké palivo 

může legálně používat. Sdělení výrobce 

formou nálepek a informací v Návodu k 

obsluze v tomto směru nemusí být uživatelem 

chápána jako směrodatná. 

 

Navrhujeme tedy umožnit větší rozlišení, 

doplnit alespoň palivo XTL dle ČSN EN 

15940+A1 (Motorová paliva - Parafinické 

motorové nafty získané syntézou nebo 

hydrogenací - Technické požadavky a 

metody zkoušení), případně dle aktuálně 

platné ČSN EN 15940. Dnes je velké 

procento motorů vícepalivových, takže 

možnost uvést více variant považujeme za 

nezbytné. 

 

 Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 

 

Norma EN16942 pojednává o 

palivech z hlediska 

kompatibility vozidel a paliv, 

která jsou uváděna na trh a 

grafického vyjádření paliv pro 

spotřebitele. 

Pro vyhlášku č. 343/20014 

Sb., o registraci vozidel je 

rozhodující znění směrnice 

Evropského parlamentu a 

Rady 2007/46/ES ze dne 5. 

září 2007, kterou se stanoví 

rámec pro schvalování 

motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel, jakožto i 

systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických 

celků určených pro tato 

vozidla, kde je určeno, jakým 

způsobem je u vozidla 

zapisováno palivo, včetně 

určení co se zapisuje a je 

prvotně uváděno do COC 

listu. Uváděná parafinická 

motorová nafta získaná 

syntézou nebo hydrogenací je 

stále naftou motorovou 

označovanou NM. 

 

Další hodnoty spotřeby se 

zapisují u druhého a 

následného paliva do dalších 

záznamů. 
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Svaz dovozců 

automobilů 

 

 Připomínky:  

1. V bodě 30, v příloze č. 8, v první větě je 

za závorkou se slovy „(dále jen TP)“ 

nadbytečná čárka ve větě.  

2. V bodě 30, v příloze č. 8, v sedmém 

odstavci, který začíná textem „2 zapisuje 

se…“, začíná slovo „zapisuje“ malým 

písmenem, mělo by být velkým písmenem.  

3. V bodě 30, v příloze č. 8, v patnáctém 

odstavci, který začíná textem „6 Výrobce 

motoru….“, je nadbytečná čárka ve větě za 

slovy „max. počtu znaků“  

4. V bodě 30, v příloze č. 8, v devatenáctém 

odstavci, který začíná textem „P.1 

Zdvih…..“, je slovo „objem“ nesprávně s 

velkým písmenem. Stejně je tomu v textu 

tištěné části vzoru TP.  

5. V bodě 30, v příloze č. 8, v dvacátém 

prvním odstavci, který začíná textem „V.6 

Korigovaný“, je místo slova „absorpce“ 

chybně uvedeno „absorbce“. Stejně je tomu 

v textu tištěné části vzoru TP.  

6. V bodě 30, v příloze č. 8, v dvacátém 

třetím odstavci, který začíná textem „8 

Výrobce:…..“, je nadbytečná pomlčka před 

slovem „Výrobce“ a čárka ve větě za slovy 

„počtu znaků“  

7. V bodě 30, v příloze č. 8, v dvacátém 

devátém odstavci, který začíná textem „M 

Rozvor:“, nejsou za slovem „Rozvor“ ani za 

slovem „Rozchod uvedeny jednotky, ač u 

jiných rozměrů uvedeny jsou. Stejně je tomu 

v textu tištěné části vzoru TP.  

8. V bodě 30, v příloze č. 8, v odstavci 

následujícím za nadpisem „ZÁZNAM O 

SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ 

ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA“ je uvedeno 

„Otisk razítka a podpis oprávněné osoby“, 

kde další text požaduje „uvedení čísla 

schválení“. V minulém TP číslo schválení 

uváděl jen úřad a TP obsahoval poznámku, 

že u typově schváleného vozidla se toto číslo 

nevyplňuje, nyní zde tato poznámka chybí. 

Mohlo by to znamenat povinnost zdvojeného 

uvádění čísla schválení u typově 

Akceptováno – zapracováno. 
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schválených vozidel. Pokud by tomu tak 

bylo, jde o zásadní připomínku.  

9. V bodě 30, v příloze č. 8, v části „DALŠÍ 

ZÁZNAMY“ je v bodě 2:“ vždy s uvedení 

"*" a položky“, reálně se však uvádí znak 

„dvojitý křížek“ - doporučujeme upravit a 

doplnit písmeno „m“.  

 

V případě jakýchkoliv nejasností jsme 

připravení upřesnit či vysvětlit. Nad rámec 

připomínek uvádíme, že vítáme způsob 

zápisu jiného umístění SPZ u motocyklů do 

TP a nedoporučujeme Vámi navržený režim 

vypustit, neboť u motocyklů je nezbytné buď 

typové schválení s jiným umístěním SPZ 

nebo protokol v případě individuální změny. 

U registračních značek na přání 

a elektrického vozidla doporučujeme upravit 

možnost použití tabulky o rozměru 520 x 110 

mm pro motocykl. 
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