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III. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 

 

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

Ministerstvo dopravy předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 

Sb., o registraci vozidel, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 343/2014 Sb.“), která je 

prováděcím právním předpisem k zákonu 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 (dále jen „zákon“). 

Návrh novely vyhlášky č. 343/2014 Sb. je předkládán z důvodu naplnění záměru 

Ministerstva dopravy na snižování veřejných výdajů. Ve vyhlášce č. 343/2014 Sb. se upravuje 

množství používaných ochranných prvků na tabulce s registrační značkou. Záměrem je užívat 

pouze ochranné prvky, které jsou nezbytné. Ministerstvo dopravy svůj záměr zachování 

jednoho ochranného prvku konzultovalo s Policejním prezidiem České republiky, ředitelstvím 

služby dopravní policie. V rámci vyjádření Policejního prezidia České republiky, ředitelství 

dopravní policie, je vyžadováno, aby na tabulce s registrační značkou byl zachován jeden 

ochranný prvek umožňující ověření pravosti konkrétní tabulky s registrační značkou.   

Nově se tedy navrhuje vypuštění holografické autodestruktivní samolepky. Na tabulce 

s registrační značkou bude nadále použit ochranný prvek ve tvaru obdélníku s písmeny „CZ“. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován na základě zmocnění obsaženého v § 91 

odst. 1 k provedení § 7 odst. 6 a § 7b odst. 8 zákona, které stanovují druhy, formu, obsah 

a strukturu registrační značky a provedení tabulky s registrační značkou, požadavky na formu 

a strukturu registrační značky na přání a registrační značky elektrického vozidla, provedení 

tabulky s registrační značkou na přání a registrační značkou elektrického vozidla. Přičemž 

návrh vyhlášky je s tímto zmocněním v plném souladu, když upravuje provedení tabulek 

s registrační značkou z hlediska jejich vzhledu z důvodu úpravy používaných ochranných 

prvků. 

 

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

unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

 

Návrh novely vyhlášky č. 343/2014 Sb. je v souladu s právem EU. 

 

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. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Platný právní stav je v českém právu obsažen primárně v zákoně v § 7 odst. 6 a v § 7b 

odst. 8, formou zmocnění k provedení tabulky s registrační značkou, tabulky s registrační 

značkou na přání a registrační značkou elektrického vozidla v prováděcím právním předpisu. 

Vyhláška č. 343/2014 Sb., jako prováděcí právní předpis k zákonu, v § 29 odst. 6 stanovuje, že 

podklad všech tabulek s registrační značkou vyrobených ze slitin lehkých kovů nebo samolepicí 

fólie je opatřen ochrannými prvky. V § 29 odst. 11 je pak odkaz na technickou specifikaci 

ochranného prvku tabulky s registrační značkou a umístění ochranného prvku na tabulce 

s registrační značkou k vyobrazení v příloze č. 27.     

Stávající použití ochranného prvku ve tvaru obdélníku s písmeny „CZ“ a současně 

holografické autodestruktivní samolepky, tedy dvou ochranných prvků, se z hlediska úspory 

finančních nákladů upravuje. Nově se navrhuje vypuštění holografické autodestruktivní 

samolepky. Na tabulce s registrační značkou bude nadále použit ochranný prvek ve tvaru 

obdélníku s písmeny „CZ“, který bude zabezpečovat ověření pravosti konkrétní tabulky 

s registrační značkou.  

Předpokládaná finanční úspora v roční výši cca 3 500 000 Kč je tedy hlavním důvodem 

nezbytnosti provedení úpravy vyhlášky č. 343/2014 Sb. 

 

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 bude mít pozitivní vliv na státní rozpočet. 

Vypuštěním holografické autodestruktivní samolepky se uspoří na jedné tabulce s registrační 

značkou průměrně 2,50 Kč v přímých nákladech. Ročně se v České republice vyrobí 1 400 000 

kusů tabulek s registrační značkou, což činí roční úsporu cca 3 500 000 Kč. Tato úspora je 

vyčíslena pouze cenou hologramu. Další úsporu lze očekávat ve snížených nákladech u 

výrobce, kde nebude nutné ručně nebo strojově nalepovat holografickou autodestruktivní 

samolepku na tabulku s registrační značkou. V rámci výrobního procesu bude ušetřen jeden 

technologický krok ve výrobě.  

 Navrhovaná změna právní úpravy bude mít pozitivní hospodářský a finanční dopad, 

nebude mít sociální dopad, ani dopad 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 

 

 Předkládaný návrh změny 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 

 

 Předkládaný návrh změny s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly do práva 

na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů.  
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8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

 Návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený 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 

v něm obsažený odpovídá postupům, které předkladatel zvolil již v minulosti, byť v návaznosti 

na přijetí zákona č. 239/2013 Sb. 

U návrhu tedy nebyla po jeho 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 na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady 

vlády, Mgr. Marie Benešové ze dne 26. 11.2019, č.j.: 38779/2019-UVCR. 

  

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 a 3 

Upravuje se text z důvodu redukce ochranných prvků. Nově bude na tabulce 

s registrační značkou pouze jeden ochranný prvek.  

 

K bodu 2 

Upravuje se text z důvodu vypuštění nadbytečného znázornění vizuální podoby tabulky 

s registrační značkou, která bude obsahovat jeden ochranný prvek. Při užití ochranného prvku 

v obdélníku s písmeny „CZ“ není nutné vizualizovat tabulky s registrační značkou. Znázornění 

umístění ochranného prvku je v tomto případě dostatečné a plně popisující konečnou podobu 

umístění u konkrétních rozměrů a druhů tabulek s registrační značkou. 
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K bodu 4 
Upravuje se technická specifikace ochranného prvku tabulky s registrační značkou 

a umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou. Úprava zahrnuje vypuštění 

holografické autodestruktivní samolepky a blíže specifikuje požadavky na viditelnost 

ochranného prvku ve tvaru obdélníku s písmeny „CZ“. 

 

K Čl. II 

 Stanovuje se přechodné období pro možnost výroby dosavadní podoby tabulek 

s registrační značkou podle platného smluvního ujednání. Přechodné období je nastaveno 

v souladu se smlouvou na výrobu tabulek s registrační značkou a umožňuje dokončit výrobu 

všech platně uzavřených objednávek podle této smlouvy. 

Z hlediska hospodárnosti je umožněno vydávat doposud vyrobené tabulky s registrační 

značkou do vyčerpání zásob. 

 

K Čl. III 

Navrhuje se datum účinnosti 1. července 2020 v souladu se stanovenými jednotnými 

daty účinnosti, jež vyplývají za zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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