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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

 

Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon 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 zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 1 (§ 1 

odst. 1) 

V poznámce pod čarou č. 16 se věta „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, jakož i 

systémů, konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato vozidla (rámcová 

směrnice), v platném znění.“ zrušuje. 

32018R0858 Čl. 88 věta 

první 

Směrnice 2007/46/ES se zrušuje s účinkem od 1. září 2020. 

Čl. I bod 29 (§ 6 

odst. 3 písm. g) 

V § 6 odst. 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje 

čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: 

(…) 

g) nejde o neúplné silniční vozidlo podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorií M, N a O37) nebo přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorie L29).“. 

32018R0858 Čl. 48 odst. 1 

pododstavec 

druhý 

Registraci a uvedení do provozu neúplných vozidel lze 

odmítnout po dobu, kdy vozidla zůstávají neúplná. Registrace 

a uvedení do provozu neúplných vozidel nesmí sloužit 

k obcházení článku 49. 
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  32013R0168 Čl. 43 

pododstavec 

druhý 

Pokud jsou tato vozidla neúplná, jejich dodání na trh nebo 

uvedení do provozu se povoluje, avšak orgány členského 

státu odpovědné za registraci vozidla mohou zamítnout 

trvalou registraci a použití takových vozidel na 

komunikacích. 

Čl. I bod 31 (§ 6 

odst. 5 písm. a) 

bod 1 až 3) 

V § 6 odst. 5 písmeno a) zní: 

„a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je 

1. prohlášení o shodě silničního vozidla s typem vozidla 

schváleným ministerstvem, schváleným orgánem jiného 

členského státu s platností ve všech členských státech 

nebo schváleným orgánem jiného členského státu a 

uznaným ministerstvem, 

2. osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného 

silničního vozidla vydané obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností nebo orgánem jiného členského 

státu s platností ve všech členských státech,  

 

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným 

členským státem, technický průkaz silničního vozidla 

vydaný jiným členským státem nebo obdobný doklad 

vydaný jiným než členským státem dokládající schválení 

typu vozidla podle bodu 1 nebo schválení jednotlivě 
vyrobeného silničního vozidla podle bodu 2, nebo 

 

32018R0858 Čl. 6 odst. 4 a 5 

pododstavec 

první 

4.   Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež 

splňují toto nařízení. 

5.   Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, 

které splňují toto nařízení, s výjimkou případů stanovených 

v kapitole XI. 

 

  32013R0168 Čl. 6 odst. 2 a 3 2.  Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, jež splňují požadavky 

tohoto nařízení. 

3.  Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z 
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důvodů týkajících se konstrukčních a funkčních hledisek, na 

něž se vztahuje toto nařízení, pokud splňují jeho požadavky. 

  32018R0858 Čl. 44 odst. 6 Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo uvedení 

do provozu vozidel s platným certifikátem EU schválení 

jednotlivého vozidla. 

  32018R0858 Čl. 48 odst. 1 

pododstavec 

první 

Aniž jsou dotčeny články 51, 52 a 53, vozidla, pro která je 

schválení typu vozidla povinné nebo pro která výrobce takové 

schválení získal, smějí být dodána na trh, zaregistrována nebo 

uvedena do provozu pouze za podmínky, že jsou opatřena 

platným prohlášením o shodě vydaným v souladu s články 36 

a 37. 

  32013R0168 Čl. 43 

pododstavec 

první 

Aniž jsou dotčeny články 46 a 47, vozidla, pro které je EU 

schválení typu úplného vozidla povinné nebo pro které získal 

výrobce takové schválení podle tohoto nařízení, smějí být 

dodány na trh, zaregistrovány nebo uvedeny do provozu 

tehdy, jsou-li opatřena platným prohlášením o shodě 

vydaným v souladu s článkem 38. 

  31999L0037 Čl. 4 Pro účely této směrnice uznává každý členský stát osvědčení 

o registraci vydané kterýmkoli jiným členským státem pro 

identifikaci vozidla v mezinárodní dopravě nebo pro novou 

registraci vozidla v jiném členském státě. 

Čl. I bod 33 (§ 6 
odst. 5 písm. c) 

V § 6 odst. 5 písmeno c) zní: 

„c) osvědčení o registraci silničního vozidla vydané 

jiným členským státem a, byl-li vydán, technický průkaz 

silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo registrované 

v jiném členském státě a nebyly-li tyto doklady 

odevzdány při schválení technické způsobilosti 

dovezeného vozidla,“. 

31999L0037 Čl. 5 odst. 2 
věta první 

S ohledem na novou registraci vozidla dříve registrovaného v 
jiném členském státě mohou příslušné orgány v každém 

případě požadovat předložení části I předchozího osvědčení o 

registraci a předložení části II, pokud byla vydána.  

Čl. I bod 54 (§ 

15 odst. 1) 

Na konci textu § 15 se doplňují slova „podléhají-li 

schválení technické způsobilosti podle tohoto zákona“. 

32018R0858 Čl. 6 odst. 4 a 5 

pododstavec 

první 

4.   Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, systémů, 
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konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež 

splňují toto nařízení. 

5.   Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, 

které splňují toto nařízení, s výjimkou případů stanovených 

v kapitole XI. 

 

  32013R0168 Čl. 6 odst. 2 a 3 2.  Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, jež splňují požadavky 

tohoto nařízení. 

3.  Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z 

důvodů týkajících se konstrukčních a funkčních hledisek, na 

něž se vztahuje toto nařízení, pokud splňují jeho požadavky. 

  32018R0858 Čl. 44 odst. 6 Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo uvedení 

do provozu vozidel s platným certifikátem EU schválení 

jednotlivého vozidla. 

Čl. I bod 55 (§ 

15 odst. 2 písm. 

a) až d) 

V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a 

doplňují se odstavce 2 až 8, které znějí: 

„(2) Schválení technické způsobilosti podléhají silniční 

vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky, 

a) na které se použije přímo použitelný předpis Evropské 

unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a 

O37), 

32018R0858 Čl. 6 odst. 4 a 5 

pododstavec 

první 

4.   Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež 

splňují toto nařízení. 

5.   Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, 
které splňují toto nařízení, s výjimkou případů stanovených 

v kapitole XI. 
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b) na které se použije přímo použitelný předpis Evropské 

unie upravující schvalování vozidel kategorie L29), 

c) které jsou uvedeny v článku 2 odst. 3 písm. b) přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorií M, N a O37), 

d) které jsou uvedeny v článku 2 odst. 2 písm. d), e) a k) 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorie L29) a v § 3 odst. 2 písm. 

g) a 

 

  32013R0168 Čl. 6 odst. 2 a 3 2.  Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, jež splňují požadavky 

tohoto nařízení. 

3.  Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z 
důvodů týkajících se konstrukčních a funkčních hledisek, na 

něž se vztahuje toto nařízení, pokud splňují jeho požadavky. 

  32018R0858 Čl. 44 odst. 6 Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo uvedení 

do provozu vozidel s platným certifikátem EU schválení 

jednotlivého vozidla. 

  32018R0858 Čl. 2 odst. 3 

písm. b)  

Pro následující vozidla může výrobce požádat o schválení 

typu nebo schválení jednotlivého vozidla podle tohoto 

nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují požadavky 

tohoto nařízení: 

(…) 

b) vozidla zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití 
civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími 

za udržování veřejného pořádku; 
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  32013R0168 Čl. 2 odst. 2 

písm. d), e), g) a 

k) 

Toto nařízení se nevztahuje na tato vozidla: 

(…) 

d) vozidla určená výlučně k soutěžnímu využití; 

e) vozidla zkonstruovaná a vyrobená k využití pro ozbrojené 

složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající 

za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou 

službu; 

(…) 

g) vozidla určená především pro využití v terénu a 

zkonstruovaná pro jízdu na nezpevněném povrchu; 

(…) 

k) vozidla vybavená místem k sezení pro řidiče nebo jezdce s 

výškou R-bodu ≤ 540 mm u kategorií L1e, L3e a L4e a s 

výškou R-bodu ≤ 400 mm u kategorií L2e, L5e, L6e a L7e. 

Čl. I bod 55 (§ 

15 odst. 3) 

Hlava II se s výjimkou § 28 odst. 1 písm. i), l), m) a q) a 

odst. 5 a § 28d nepoužije na typ silničních vozidel, jejich 

systémů, konstrukčních částí nebo samostatných 

technických celků, 

a) na který se použije přímo použitelný předpis Evropské 

unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a 

O37), 

b) na který se použije přímo použitelný předpis Evropské 

unie upravující schvalování vozidel kategorie L29), nebo 

c) které jsou uvedeny v článku 2 odst. 3 písm. b) přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorií M, N a O37), jde-li o 

schválení typu podle tohoto přímo použitelného předpisu 

32019R0621 Čl. 5 1.   Technické informace o vozidle, které jsou uvedeny 

v příloze tohoto nařízení, se stanicím technické kontroly 

a příslušným orgánům zpřístupní včas nediskriminačním, 

neomezeným, snadno přístupným a konzistentním způsobem. 

2.   Technické informace se zpřístupní nejpozději do 6 měsíců 

od registrace nebo uvedení vozidla do provozu. U vozidel 

registrovaných nebo uvedených do provozu v období od 

20. května 2018 do 20. listopadu 2019 se však tyto informace 

zpřístupní ke dni 20. května 2020. 

3.   Odchylně od odstavce 2, v případech stanovených v čl. 5 

odst. 4 první, druhé a páté odrážce směrnice 2014/45/EU 

poskytne výrobce stanici technické kontroly a příslušnému 

orgánu technické informace na požádání a neprodleně. 
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s platností ve všech členských státech. 4.   Výrobce poskytne následné změny a doplnění týkající se 

technických informací uvedených v odstavci 1 stanicím 

technické kontroly a příslušným orgánům zároveň se 

zpřístupněním změn a doplnění k informacím o opravách 

a údržbě vozidla. 

5.   Technické informace se zpřístupní v úředním jazyce nebo 

jazycích členského státu stanice technické kontroly nebo 

v jiném jazyce, s jehož použitím příslušný orgán dotčeného 

členského státu souhlasí. 

6.   Výrobci určí kontaktní místo odpovědné za udělování 

přístupu k technickým informacím o vozidle. Kontaktní údaje 

tohoto kontaktního místa se zpřístupní na internetových 
stránkách výrobce. Kontaktním místem může být rovněž 

zástupce výrobce. 

7.   Členské státy nebo jejich příslušné orgány jsou v případě 

potřeby nápomocny výrobci, aby bylo zajištěno, že stanice 

technické kontroly žádající o přístup k technickým 

informacím o vozidle má oprávnění v souladu s čl. 12 odst. 1 

směrnice 2014/45/EU 

  32019R0621 Čl. 6 1.   Technické informace zpřístupňuje výrobce na základě 

identifikačního čísla vozidla v otevřeném strukturovaném 

datovém formátu: 

a) příslušným orgánům na požádání jako soubor strojově 

čitelných datových souborů použitelných off-line a 

b) stanicím technické kontroly a příslušným orgánům s 

využitím online řešení. Při použití online řešení se technické 

informace, které má výrobce poskytnout zároveň jako součást 

informací o opravách a údržbě vozidla na internetových 

stránkách, zveřejní ve stejném datovém formátu. Další 
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technické informace o vozidle se zpřístupní v datovém 

formátu, který se pro podobné informace běžně používá. 

2.   Výrobce se může odchýlit od požadavků stanovených v 

odstavci 1 pro vozidla, pro něž bylo vydáno individuální 

schválení, vnitrostátní schválení nebo schválení typu malé 

série podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a 

směrnice 2007/46/ES, nebo pokud výrobce nemusí dodržovat 

nařízení (ES) č. 715/2007, (EU) č. 167/2013 nebo (EU) č. 

168/2013. Informace však musí být poskytovány snadno 

dostupným a jednotným způsobem, který lze s vynaložením 

přiměřeného úsilí zpracovat. 

3.   U vozidel, která obdrží postupné, kombinované nebo 

vícestupňové schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 

a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES, výrobce 

odpovědný za konkrétní fázi vývoje odpovídá za sdělení 

technických informací o vozidle týkajících se konkrétního 

systému, konstrukční části nebo samostatného technického 

celku konečnému výrobci. Konečný výrobce je odpovědný za 

poskytování technických informací o konečném vozidle 

příslušným orgánům a stanicím technické kontroly. 

4.   Odstavec 3 se nepoužije pro vozidla, pro která jsou 
vydávána individuální schválení, vnitrostátní schválení nebo 

schválení typu malých sérií podle nařízení (EU) č. 167/2013 

a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES. 

  32018R0858 Čl. 2 odst. 1 Toto nařízení se použije na motorová vozidla kategorií M a N 

a jejich přípojná vozidla kategorie O, jež jsou určena 

k používání na veřejných komunikacích, včetně těch, jež jsou 

zkonstruována a vyrobena v jednom nebo více stupních, a na 

systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, 

jakož i díly a zařízení, zkonstruované a vyrobené pro taková 

vozidla a jejich přípojná vozidla. 
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  32018R0858 Čl. 2 odst. 3 

písm. b) 
Pro následující vozidla může výrobce požádat o schválení 

typu nebo schválení jednotlivého vozidla podle tohoto 

nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují požadavky 

tohoto nařízení: 

(…) 

b) vozidla zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití 

civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími 

za udržování veřejného pořádku; 

  32013R0168 Čl. 2 odst. 1 Toto nařízení se vztahuje na všechna dvoukolová a tříkolová 

vozidla a čtyřkolky spadající do kategorií uvedených v článku 
4 a v příloze I (dále jen „vozidla kategorie L“), jež jsou určeny 

k provozu na veřejných komunikacích, včetně těch, jež jsou 

zkonstruovány a vyrobeny v jedné nebo více etapách, a na 

systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, 

jakož i díly a zařízení, zkonstruované a vyrobené pro taková 

vozidla. 

Čl. I bod 55 (§ 

15 odst. 4) 

Ministerstvo je schvalovacím orgánem pro schválení 

typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních 

částí nebo samostatných technických celků podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorií M, N a O37) a přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorie L29). Ministerstvo provádí 
posuzování, určování, oznamování a sledování 

technických zkušeben podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího schvalování 

vozidel kategorií M, N a O37) a přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího schvalování 

vozidel kategorie L29). Ministerstvo rovněž zabezpečuje 

výměnu informací se schvalovacími orgány jiných 

členských států podle použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N 

a O37). 

32018R0858 Čl. 6 odst. 1 a 2 1.   Členské státy zřídí nebo jmenují své schvalovací orgány 

a orgány pro dozor nad trhem. Členské státy oznámí Komisi 

zřízení a jmenování těchto orgánů. 

Toto oznámení obsahuje název dotyčných orgánů, jejich 

adresu včetně elektronické adresy a jejich oblast 

odpovědnosti. Komise na svých internetových stránkách 

zveřejní seznam schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor 

nad trhem a kontaktní údaje o nich. 

Členské státy zajistí, aby úlohy a povinnosti jejich 

schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem byly od 

sebe striktně odděleny a aby tyto orgány fungovaly nezávisle 

na sobě. Tyto orgány mohou být v rámci téže organizace, 

jsou-li jejich činnosti řízeny nezávisle v rámci oddělených 

struktur. 
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2.   Členský stát, ve kterém je za schválení vozidla, včetně 

schválení jednotlivého vozidla, odpovědný více než jeden 

schvalovací orgán, určí jeden z těchto orgánů, který má 

pravomoc vydávat schválení typu jako jediný schvalovací 

orgán, jenž je odpovědný za výměnu informací se 

schvalovacími orgány ostatních členských států pro účely 

článku 11 a za plnění povinností stanovených v kapitole XV. 

  32013R0168 Čl. 6 odst. 1 Členské státy zřídí nebo jmenují schvalovací orgány příslušné 

v záležitostech týkajících se schvalování a orgány pro dozor 

nad trhem příslušné v záležitostech týkajících se dozoru nad 

trhem podle tohoto nařízení. Členské státy oznámí Komisi 

zřízení a jmenování těchto orgánů. 

V oznámení o schvalovacích orgánech a orgánech pro dozor 

nad trhem se uvádí jejich jméno, adresa včetně elektronické 

adresy a oblast odpovědnosti. Seznam schvalovacích orgánů 

a podrobnosti o nich zveřejní Komise na svých webových 

stránkách. 

Čl. I bod 55 (§ 

15 odst. 5) 

Požádá-li výrobce o vnitrostátní schválení typu vozidel 

vyráběných v malé sérii v rámci ročních limitů podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorií M, N a O37) nebo přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorie L29), ministerstvo typ 

vozidla schválí, pokud typ splňuje technické požadavky 

stanovené příslušným přímo použitelným předpisem 
Evropské unie týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí 

škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a 

elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším 

technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem 

zajišťují technické charakteristiky typu srovnatelnou 

úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života 

a zdraví člověka a životního prostředí. 

32018R0858 Čl. 42 odst. 1 a 

2 

1.   Výrobce může požádat o vnitrostátní schválení typu 

vozidel vyráběných v malých sériích v rámci ročních 

množstevních limitů uvedených v příloze V části A bodě 2. 

Tyto limity se použijí na dodávání na trh, registraci nebo 

uvádění do provozu v případě vozidel schváleného typu na 

trhu každého členského státu v daném roce. 

2.   Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit kterýkoli 

typ vozidla uvedený v odstavci 1 od povinnosti splňovat 
jeden či více požadavků tohoto nařízení nebo jeden či více 

požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených 

v příloze II za předpokladu, že dotyčné členské státy 

stanovily odpovídající alternativní požadavky. 

  32013R0168 Čl. 42 odst. 1 a 

2 

1.   Výrobce může požádat o vnitrostátní schválení typu 

malých sérií pro určitý typ vozidla v rámci ročních 
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kvantitativních limitů uvedených v příloze III. Tyto limity se 

vztahují na dodávání na trh, registraci nebo uvádění do 

provozu vozidel schváleného typu na trh každého členského 

státu v daném roce. 

2.   V případě typů vozidel uvedených v odstavci 1 mohou 

členské státy upustit od dodržení hmotněprávních požadavků 

stanovených jedním nebo více akty v přenesené pravomoci 

uvedenými v příloze II, pokud stanovují odpovídající 

alternativní požadavky. 

„Alternativními požadavky“ se rozumí správní ustanovení a 
technické požadavky, jež mají za cíl zajistit úroveň funkční 

bezpečnosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti 

osádky, jež je v nejvyšší možné míře rovnocenná úrovni 

stanovené jednoho anebo více aktů v přenesené pravomoci 

uvedených v příloze II. 

V případě typů vozidel uvedených v odstavci 1 mohou 

členské státy upustit od dodržení jednoho nebo více správních 

ustanovení tohoto nařízení nebo prováděcích aktů přijatých 

podle tohoto nařízení. 

Od dodržení ustanovení zmíněných v tomto odstavci členský 

stát upustí pouze tehdy, pokud k tomu má dostatečné důvody. 

Čl. I bod 55 (§ 

15 odst. 7) 

Ministerstvo na žádost uzná schválení typu vozidla podle 

odstavce 5, které bylo uděleno jiným členským státem s 
platností na území tohoto státu, splňuje-li typ vozidla 

technické požadavky, které byly použitelné pro danou 

kategorii silničního vozidla v České republice v době 

prvního schválení typu vozidla. Údaje o uznání schválení 

typu vozidla zapíše ministerstvo do registru silničních 

vozidel. 

32018R0858 Čl. 43 odst. 3 Schvalovací orgány členských států vnitrostátní schválení 

typu přijmou, ledaže se mohou odůvodněně domnívat, že 
vnitrostátní technické požadavky, podle nichž byl typ vozidla 

schválen, neodpovídají jejich vlastním požadavkům. 

 

  32013R0168 Čl. 42 odst. 9 Schvalovací orgány členských států vnitrostátní schválení 

typu přijmou, ledaže se mohou odůvodněně domnívat, že 
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vnitrostátní technické požadavky, podle nichž bylo vozidlo 

schváleno, neodpovídají jejich vlastním požadavkům. 

Čl. I bod 100 (§ 

28 odst. 1 písm. 

q) 

V 28 odst. 1 se písmena q) a r) zrušují. 

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno q). 

 

31999L0037 Čl. 3 odst. 1 Členské státy vydávají osvědčení o registraci na vozidla 

podléhající registraci podle jejich vnitrostátních právních 

předpisů. Osvědčení sestává buď z jediné části podle přílohy 

I, nebo ze dvou částí podle příloh I a II. 

Členské státy mohou oprávnit subjekty, které k tomuto účelu 

určí, zejména výrobce, aby vyplňovaly technické části 

osvědčení o registraci. 

Čl. I bod 109 (§ 

28d odst. 2) 

V § 28d odst. 2 se slova „registraci poskytnout 

ministerstvu nejpozději při jeho prvním uvedení na trh 

v České republice“ nahrazují slovy „pravidelným 

technickým prohlídkám poskytnout ministerstvu“, za 
slova „prohlídky silničního vozidla“ se vkládají slova 

„způsobem a v rozsahu stanoveným přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím technické 

informace nezbytné pro technické prohlídky38)“, věta 

druhá se zrušuje a slova „Rozsah údajů nezbytných pro 

provádění technické prohlídky a způsob a formu jejich 

předání“ se nahrazují slovy „Podrobnosti způsobu 

předání údajů“. 

Poznámka pod čarou č. 38 zní: 

„38) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. 

dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro 

technické prohlídky kontrolovaných položek, o 

používání doporučených metod technických prohlídek a 

o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu 

údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým 
informacím.“. 

32019R0621 Čl. 5 1.   Technické informace o vozidle, které jsou uvedeny 

v příloze tohoto nařízení, se stanicím technické kontroly 

a příslušným orgánům zpřístupní včas nediskriminačním, 

neomezeným, snadno přístupným a konzistentním způsobem. 

2.   Technické informace se zpřístupní nejpozději do 6 měsíců 

od registrace nebo uvedení vozidla do provozu. U vozidel 

registrovaných nebo uvedených do provozu v období od 

20. května 2018 do 20. listopadu 2019 se však tyto informace 

zpřístupní ke dni 20. května 2020. 

3.   Odchylně od odstavce 2, v případech stanovených v čl. 5 

odst. 4 první, druhé a páté odrážce směrnice 2014/45/EU 

poskytne výrobce stanici technické kontroly a příslušnému 

orgánu technické informace na požádání a neprodleně. 

4.   Výrobce poskytne následné změny a doplnění týkající se 

technických informací uvedených v odstavci 1 stanicím 
technické kontroly a příslušným orgánům zároveň se 

zpřístupněním změn a doplnění k informacím o opravách 

a údržbě vozidla. 

5.   Technické informace se zpřístupní v úředním jazyce nebo 

jazycích členského státu stanice technické kontroly nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBN4B4L9L)



13 

 

v jiném jazyce, s jehož použitím příslušný orgán dotčeného 

členského státu souhlasí. 

6.   Výrobci určí kontaktní místo odpovědné za udělování 

přístupu k technickým informacím o vozidle. Kontaktní údaje 

tohoto kontaktního místa se zpřístupní na internetových 

stránkách výrobce. Kontaktním místem může být rovněž 

zástupce výrobce. 

7.   Členské státy nebo jejich příslušné orgány jsou v případě 

potřeby nápomocny výrobci, aby bylo zajištěno, že stanice 

technické kontroly žádající o přístup k technickým 

informacím o vozidle má oprávnění v souladu s čl. 12 odst. 1 

směrnice 2014/45/EU 

  32019R0621 Čl. 6 1.   Technické informace zpřístupňuje výrobce na základě 

identifikačního čísla vozidla v otevřeném strukturovaném 

datovém formátu: 

a) příslušným orgánům na požádání jako soubor strojově 

čitelných datových souborů použitelných off-line a 

b) stanicím technické kontroly a příslušným orgánům s 

využitím online řešení. Při použití online řešení se technické 

informace, které má výrobce poskytnout zároveň jako součást 

informací o opravách a údržbě vozidla na internetových 

stránkách, zveřejní ve stejném datovém formátu. Další 

technické informace o vozidle se zpřístupní v datovém 

formátu, který se pro podobné informace běžně používá. 

2.   Výrobce se může odchýlit od požadavků stanovených v 

odstavci 1 pro vozidla, pro něž bylo vydáno individuální 

schválení, vnitrostátní schválení nebo schválení typu malé 

série podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a 

směrnice 2007/46/ES, nebo pokud výrobce nemusí dodržovat 

nařízení (ES) č. 715/2007, (EU) č. 167/2013 nebo (EU) č. 

168/2013. Informace však musí být poskytovány snadno 
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dostupným a jednotným způsobem, který lze s vynaložením 

přiměřeného úsilí zpracovat. 

3.   U vozidel, která obdrží postupné, kombinované nebo 

vícestupňové schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 

a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES, výrobce 

odpovědný za konkrétní fázi vývoje odpovídá za sdělení 

technických informací o vozidle týkajících se konkrétního 

systému, konstrukční části nebo samostatného technického 

celku konečnému výrobci. Konečný výrobce je odpovědný za 

poskytování technických informací o konečném vozidle 

příslušným orgánům a stanicím technické kontroly. 

4.   Odstavec 3 se nepoužije pro vozidla, pro která jsou 

vydávána individuální schválení, vnitrostátní schválení nebo 

schválení typu malých sérií podle nařízení (EU) č. 167/2013 

a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES. 

Čl. I bod 111 (§ 

30 odst. 1) 

§ 30 

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě 

vyrobeného silničního vozidla 

(1) Technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného 

silničního vozidla schvaluje na žádost kterýkoli obecní 

úřad obce s rozšířenou působností. Lhůta pro rozhodnutí 

o žádosti činí 2 měsíce. Technická způsobilost každého 

jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schvaluje 

samostatně. 

32018R0858 Čl. 44 odst. 1 Členské státy udělí EU schválení jednotlivého vozidla 

vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 

k příloze II části I nebo, pro vozidla zvláštního určení, 

v příloze II části III. 

  32018R0858 Čl. 45 odst. 1 Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit určité vozidlo, 

ať již jedinečné, či nikoli, povinnosti splňovat jeden či více 

požadavků tohoto nařízení nebo jeden či více požadavků 

stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze II za 

předpokladu že dotyčné členské státy stanovily odpovídající 

alternativní požadavky. 
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Čl. I bod 111 (§ 

31 odst. 1 písm. 

a) a b) 

§ 31 

Schválení technické způsobilosti jednotlivě 

vyrobeného silničního vozidla 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí 
technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla, 

pokud 

a) splňuje technické požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

schvalování vozidel kategorií M, N a O37), jde-li o 

silniční vozidlo, na které se tento předpis použije, a je-li 

požadováno schválení technické způsobilosti jednotlivě 

vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech 

členských státech, 

b) splňuje technické požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

schvalování vozidel kategorií M, N a O37) týkající se 

brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových 

plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické 

kompatibility a ve vztahu k dalším technickým 

požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují jeho 
technické charakteristiky srovnatelnou úroveň 

bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví 

člověka a životního prostředí, jde-li o silniční vozidlo, na 

které se použije tento přímo použitelný předpis Evropské 

unie, a není-li požadováno schválení jeho technické 

způsobilosti s platností ve všech členských státech,  

32018R0858 Čl. 44 odst. 1 Členské státy udělí EU schválení jednotlivého vozidla 

vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 

k příloze II části I nebo, pro vozidla zvláštního určení, 

v příloze II části III. 

  32018R0858 Čl. 45 odst. 1  Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit určité vozidlo, 
ať již jedinečné, či nikoli, povinnosti splňovat jeden či více 

požadavků tohoto nařízení nebo jeden či více požadavků 

stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze II za 

předpokladu že dotyčné členské státy stanovily odpovídající 

alternativní požadavky. 
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  32018R0858 Čl. 45 odst. 5  Členský stát vydá neprodleně certifikát vnitrostátního 

schválení jednotlivého vozidla, pokud vozidlo odpovídá 

popisu přiloženému k žádosti a splňuje příslušné alternativní 

požadavky. 

Čl. I bod 111 (§ 

31 odst. 2) 

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností 

technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního 

vozidla schválí, vydá namísto písemného vyhotovení 

rozhodnutí  

a) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného 

silničního vozidla s platností ve všech členských státech, 

bylo-li požádáno o toto schválení, nebo 

b) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného 

silničního vozidla, nebylo-li požadováno schválení 

technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního 

vozidla s platností ve všech členských státech. 

32018R0858 Čl. 44 odst. 1 Členské státy udělí EU schválení jednotlivého vozidla 

vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 

k příloze II části I nebo, pro vozidla zvláštního určení, 

v příloze II části III. 

  32018R0858 Čl. 44 odst. 6 Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo uvedení 

do provozu vozidel s platným certifikátem EU schválení 

jednotlivého vozidla. 

  32018R0858 Čl. 45 odst. 5 Členský stát vydá neprodleně certifikát vnitrostátního 

schválení jednotlivého vozidla, pokud vozidlo odpovídá 

popisu přiloženému k žádosti a splňuje příslušné alternativní 

požadavky. 

Čl. I bod 111 (§ 

31 odst. 3) 

Pro účely prodeje jednotlivě vyrobeného silničního 

vozidla, jeho registrace nebo uvedení do provozu v jiném 

členském státu vydá obecní úřad obce s rozšířenou 
působností na žádost seznam technických požadavků, 

podle kterých byla schválena jeho technická způsobilost. 

32018R0858 Čl. 46 odst. 2 Žadateli, který si přeje dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést 

do provozu v jiném členském státě vozidlo s vnitrostátním 

schválením jednotlivého vozidla, poskytne členský stát, který 
schválení udělil, na požádání soupis technických požadavků, 

podle nichž bylo vozidlo schváleno. 

Čl. 1 bod 111 (§ 

32 odst. 1) 
§ 32 32019R0621 Čl. 5 1.   Technické informace o vozidle, které jsou uvedeny 

v příloze tohoto nařízení, se stanicím technické kontroly 
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Povinnosti výrobce jednotlivě vyrobeného silničního 

vozidla 

 (1) Výrobce je povinen v případě jednotlivě 

vyrobeného silničního vozidla podléhajícího 

pravidelným technickým prohlídkám poskytnout 

ministerstvu údaje nezbytné pro provádění technické 

prohlídky silničního vozidla způsobem a v rozsahu 

stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské 
unie upravujícím technické informace nezbytné pro 

technické prohlídky38). Ministerstvo zpřístupní údaje 

nezbytné pro provádění technické prohlídky 

prostřednictvím informačního systému technických 

prohlídek. Podrobnosti způsobu předání údajů 

ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis. 

a příslušným orgánům zpřístupní včas nediskriminačním, 

neomezeným, snadno přístupným a konzistentním způsobem. 

2.   Technické informace se zpřístupní nejpozději do 6 měsíců 

od registrace nebo uvedení vozidla do provozu. U vozidel 

registrovaných nebo uvedených do provozu v období od 

20. května 2018 do 20. listopadu 2019 se však tyto informace 

zpřístupní ke dni 20. května 2020. 

3.   Odchylně od odstavce 2, v případech stanovených v čl. 5 

odst. 4 první, druhé a páté odrážce směrnice 2014/45/EU 

poskytne výrobce stanici technické kontroly a příslušnému 

orgánu technické informace na požádání a neprodleně. 

4.   Výrobce poskytne následné změny a doplnění týkající se 
technických informací uvedených v odstavci 1 stanicím 

technické kontroly a příslušným orgánům zároveň se 

zpřístupněním změn a doplnění k informacím o opravách 

a údržbě vozidla. 

5.   Technické informace se zpřístupní v úředním jazyce nebo 

jazycích členského státu stanice technické kontroly nebo 

v jiném jazyce, s jehož použitím příslušný orgán dotčeného 

členského státu souhlasí. 

6.   Výrobci určí kontaktní místo odpovědné za udělování 

přístupu k technickým informacím o vozidle. Kontaktní údaje 

tohoto kontaktního místa se zpřístupní na internetových 
stránkách výrobce. Kontaktním místem může být rovněž 

zástupce výrobce. 

7.   Členské státy nebo jejich příslušné orgány jsou v případě 

potřeby nápomocny výrobci, aby bylo zajištěno, že stanice 

technické kontroly žádající o přístup k technickým 

informacím o vozidle má oprávnění v souladu s čl. 12 odst. 1 

směrnice 2014/45/EU 
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  32019R0621 Čl. 6 1.   Technické informace zpřístupňuje výrobce na základě 

identifikačního čísla vozidla v otevřeném strukturovaném 

datovém formátu: 

a) příslušným orgánům na požádání jako soubor strojově 

čitelných datových souborů použitelných off-line a 

b) stanicím technické kontroly a příslušným orgánům s 

využitím online řešení. Při použití online řešení se technické 

informace, které má výrobce poskytnout zároveň jako součást 

informací o opravách a údržbě vozidla na internetových 

stránkách, zveřejní ve stejném datovém formátu. Další 
technické informace o vozidle se zpřístupní v datovém 

formátu, který se pro podobné informace běžně používá. 

2.   Výrobce se může odchýlit od požadavků stanovených v 

odstavci 1 pro vozidla, pro něž bylo vydáno individuální 

schválení, vnitrostátní schválení nebo schválení typu malé 

série podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a 

směrnice 2007/46/ES, nebo pokud výrobce nemusí dodržovat 

nařízení (ES) č. 715/2007, (EU) č. 167/2013 nebo (EU) č. 

168/2013. Informace však musí být poskytovány snadno 

dostupným a jednotným způsobem, který lze s vynaložením 

přiměřeného úsilí zpracovat. 

3.   U vozidel, která obdrží postupné, kombinované nebo 

vícestupňové schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 

a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES, výrobce 

odpovědný za konkrétní fázi vývoje odpovídá za sdělení 

technických informací o vozidle týkajících se konkrétního 

systému, konstrukční části nebo samostatného technického 

celku konečnému výrobci. Konečný výrobce je odpovědný za 

poskytování technických informací o konečném vozidle 

příslušným orgánům a stanicím technické kontroly. 

4.   Odstavec 3 se nepoužije pro vozidla, pro která jsou 

vydávána individuální schválení, vnitrostátní schválení nebo 
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schválení typu malých sérií podle nařízení (EU) č. 167/2013 

a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES. 

Čl. I bod 111 (§ 

34 odst. 2 

Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla se 

neschvaluje podle této hlavy, pokud se jedná o  

 a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen  

1. ministerstvem,  

2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech 

členských státech, nebo 

3. orgánem jiného členského státu a uznán 

ministerstvem, nebo 

b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická 

způsobilost byla schválena 

1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo 

2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech 

členských státech. 

32018R0858 Čl. 6 odst. 4 a 5 

pododstavec 

první 

4.   Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, systémů, 

konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež 

splňují toto nařízení. 

5.   Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, 

které splňují toto nařízení, s výjimkou případů stanovených 

v kapitole XI. 

 

  32018R0858 Čl. 44 odst. 6 Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo uvedení 
do provozu vozidel s platným certifikátem EU schválení 

jednotlivého vozidla. 

  32013R0168 Čl. 6 odst. 2 a 3 2.  Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, jež splňují požadavky 

tohoto nařízení. 

3.  Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z 

důvodů týkajících se konstrukčních a funkčních hledisek, na 

něž se vztahuje toto nařízení, pokud splňují jeho požadavky. 
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Čl. I bod 111 (§ 

35 odst. 2) 

Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická 

způsobilost byla schválena orgánem jiného členského 

státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se 

technický protokol nepřikládá. Splnění technických 

požadavků se dokládá seznamem technických 

požadavků, podle kterých byla jeho technická 

způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem 

jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které 

se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie 

upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O37), 

přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné 

silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného 
orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. Splnění technických požadavků, 

které nedokládá seznam podle věty druhé, se dokládá 

technickým protokolem vydaným zkušební stanicí na 

náklady žadatele. Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností technickou způsobilost dovezeného 

silničního vozidla schválí, jsou-li splněny technické 

požadavky podle odstavce 1 písm. a), které jsou nezbytné 

pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

nebo ochranu životního prostředí, života nebo zdraví 

člověka, a požadavek podle odstavce 1 písm. b). 

32018R0858 Čl. 46 odst. 2 a 

3 

2.   Žadateli, který si přeje dodat na trh, zaregistrovat nebo 

uvést do provozu v jiném členském státě vozidlo 

s vnitrostátním schválením jednotlivého vozidla, poskytne 

členský stát, který schválení udělil, na požádání soupis 

technických požadavků, podle nichž bylo vozidlo schváleno. 

3.   Členský stát povolí, aby vozidlo, jemuž jiný členský stát 

udělil vnitrostátní schválení jednotlivého vozidla v souladu 

s článkem 45, bylo dodáno na trh, zaregistrováno nebo 

uvedeno do provozu na jeho území, ledaže má oprávněné 

důvody se domnívat, že příslušné alternativní požadavky, 

podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho 

vlastním požadavkům nebo že vozidlo tyto požadavky 

nesplňuje. 

Čl. I bod 142 (§ 

§ 78 odst. 1 a 

odst. 2 písm. a) 

a b) 

§ 78 zní: 

„§ 78 

(1) Zvláštní vozidla, jejich systémy, konstrukční části 

nebo samostatné technické celky lze dodávat na trh 

pouze, pokud je schválena jejich technická způsobilost, 

podléhají-li schválení technické způsobilosti podle 

tohoto zákona.  

(2) Schválení technické způsobilosti podléhají 

a) zvláštní vozidla, jejich systémy, konstrukční části 

nebo samostatné technické celky, na které se použije 

32013R0167 Čl. 5 odst. 2 a 3 2.   Členské státy povolí uvedení na trh, registraci nebo 

uvedení do provozu pouze těch vozidel, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků, jež splňují požadavky 

tohoto nařízení. 

3.   Členské státy nesmějí zakázat, omezit ani bránit uvedení 

na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel, systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z 

důvodů týkajících se jejich konstrukčních a funkčních 

hledisek, na něž se vztahuje toto nařízení, pokud splňují jeho 

požadavky. 
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přímo použitelný předpis Evropské unie upravující 

schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), 

Čl. I bod 143 (§ 

78a odst. 1) 

Za § 78 se vkládají nové § 78a až § 78c, které znějí: 

„§ 78a 

(1) Ministerstvo je schvalovacím orgánem pro schválení 

typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních 

částí nebo samostatných technických celků podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30). Ministerstvo 

provádí rovněž posuzování, určování, oznamování a 

sledování technických zkušeben podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30). 

 

32013R0167 Čl. 5 odst. 1 1.   Členské státy zřídí nebo určí vnitrostátní schvalovací 

orgány příslušné ve věcech týkajících se schvalování a orgány 

pro dozor nad trhem příslušné v záležitostech týkajících se 

dozoru nad trhem podle tohoto nařízení. Členské státy zřízení 

nebo určení těchto orgánů oznámí Komisi. 

V oznámení o schvalovacích orgánech a orgánech dozoru nad 

trhem se uvádí jejich název, adresa včetně elektronické adresy 

a oblast působnosti. Komise na své internetové stránce 
zveřejní seznam schvalovacích orgánů, včetně podrobných 

údajů. 

Čl. I bod 143 (§ 

78a odst. 2) 

Požádá-li výrobce o vnitrostátní schválení typu vozidel 

vyráběných v malé sérii v rámci ročních limitů podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), ministerstvo 

typ vozidla schválí, pokud typ splňuje technické 

požadavky stanovené příslušným přímo použitelným 
předpisem Evropské unie týkající se brzd, vnějšího 

hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení 

vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k 

dalším technickým požadavkům stanoveným tímto 

předpisem zajišťují technické charakteristiky typu 

srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a 

ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí. 

32013R0167 Čl. 37 odst. 1 a 

2 

1.   Výrobce může požádat o vnitrostátní schválení typu 

malých sérií typu vozidla v rámci ročních kvantitativních 

omezení stanovených v příloze II. Tato omezení se vztahují 

na dodání na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel 

schváleného typu na trhu každého členského státu v daném 

roce. 

Pro vnitrostátní schválení typu malých sérií může schvalovací 

orgán, pokud k tomu má rozumné důvody, upustit od 

dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení a 

jednoho nebo více ustanovení jednoho nebo více aktů 

uvedených v příloze I, přičemž musí upřesnit odpovídající 

alternativní požadavky. 

2.   Alternativní požadavky zmíněné v odstavci 1 zajistí 

úroveň funkční bezpečnosti a ochranu životního prostředí a 

bezpečnost osádky, jež je v nejvyšší možné míře rovnocenná 

úrovni stanovené příslušnými akty uvedenými v příloze I. 
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Čl. I bod 143 (§ 

78a odst. 4) 

Ministerstvo na žádost uzná schválení typu vozidla podle 

odstavce 2, které bylo uděleno jiným členským státem s 

platností na území tohoto státu, splňuje-li typ vozidla 

technické požadavky, které byly použitelné pro danou 

kategorii zvláštního vozidla v České republice v době 

prvního schválení typu vozidla. Údaje o uznání schválení 

typu vozidla zapíše ministerstvo do registru silničních 

vozidel. 

32013R0167 Čl. 37 odst. 8   Schvalovací orgány členských států vnitrostátní schválení 

typu přijmou, ledaže se mohou odůvodněně domnívat, že 

vnitrostátní technické požadavky, na jejichž základě bylo 

vozidlo schváleno, neodpovídají jejich vlastním 

požadavkům. 

Čl. I bod 143 (§ 

78a odst. 6 
písm. c) 

Jde-li o schválení typu zvláštních vozidel, jejich systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných technických 
celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) 

s platností ve všech členských státech nebo schválení 

podle odstavce 2, použijí se obdobně ustanovení  

(…) 

c) § 28d odst. 2 nebo 3, podléhá-li zvláštní vozidlo 

pravidelným technickým prohlídkám. 

32019R0621 Čl. 5 1.   Technické informace o vozidle, které jsou uvedeny 

v příloze tohoto nařízení, se stanicím technické kontroly 
a příslušným orgánům zpřístupní včas nediskriminačním, 

neomezeným, snadno přístupným a konzistentním způsobem. 

2.   Technické informace se zpřístupní nejpozději do 6 měsíců 

od registrace nebo uvedení vozidla do provozu. U vozidel 

registrovaných nebo uvedených do provozu v období od 

20. května 2018 do 20. listopadu 2019 se však tyto informace 

zpřístupní ke dni 20. května 2020. 

3.   Odchylně od odstavce 2, v případech stanovených v čl. 5 

odst. 4 první, druhé a páté odrážce směrnice 2014/45/EU 

poskytne výrobce stanici technické kontroly a příslušnému 

orgánu technické informace na požádání a neprodleně. 

4.   Výrobce poskytne následné změny a doplnění týkající se 

technických informací uvedených v odstavci 1 stanicím 

technické kontroly a příslušným orgánům zároveň se 

zpřístupněním změn a doplnění k informacím o opravách 

a údržbě vozidla. 

5.   Technické informace se zpřístupní v úředním jazyce nebo 

jazycích členského státu stanice technické kontroly nebo 

v jiném jazyce, s jehož použitím příslušný orgán dotčeného 

členského státu souhlasí. 
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6.   Výrobci určí kontaktní místo odpovědné za udělování 

přístupu k technickým informacím o vozidle. Kontaktní údaje 

tohoto kontaktního místa se zpřístupní na internetových 

stránkách výrobce. Kontaktním místem může být rovněž 

zástupce výrobce. 

7.   Členské státy nebo jejich příslušné orgány jsou v případě 

potřeby nápomocny výrobci, aby bylo zajištěno, že stanice 

technické kontroly žádající o přístup k technickým 

informacím o vozidle má oprávnění v souladu s čl. 12 odst. 1 

směrnice 2014/45/EU 

  32019R0621 Čl. 6 1.   Technické informace zpřístupňuje výrobce na základě 

identifikačního čísla vozidla v otevřeném strukturovaném 

datovém formátu: 

a) příslušným orgánům na požádání jako soubor strojově 

čitelných datových souborů použitelných off-line a 

b) stanicím technické kontroly a příslušným orgánům s 

využitím online řešení. Při použití online řešení se technické 

informace, které má výrobce poskytnout zároveň jako součást 

informací o opravách a údržbě vozidla na internetových 

stránkách, zveřejní ve stejném datovém formátu. Další 

technické informace o vozidle se zpřístupní v datovém 

formátu, který se pro podobné informace běžně používá. 

2.   Výrobce se může odchýlit od požadavků stanovených v 
odstavci 1 pro vozidla, pro něž bylo vydáno individuální 

schválení, vnitrostátní schválení nebo schválení typu malé 

série podle nařízení (EU) č. 167/2013 a (EU) č. 168/2013 a 

směrnice 2007/46/ES, nebo pokud výrobce nemusí dodržovat 

nařízení (ES) č. 715/2007, (EU) č. 167/2013 nebo (EU) č. 

168/2013. Informace však musí být poskytovány snadno 

dostupným a jednotným způsobem, který lze s vynaložením 

přiměřeného úsilí zpracovat. 
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3.   U vozidel, která obdrží postupné, kombinované nebo 

vícestupňové schválení typu podle nařízení (EU) č. 167/2013 

a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES, výrobce 

odpovědný za konkrétní fázi vývoje odpovídá za sdělení 

technických informací o vozidle týkajících se konkrétního 

systému, konstrukční části nebo samostatného technického 

celku konečnému výrobci. Konečný výrobce je odpovědný za 

poskytování technických informací o konečném vozidle 

příslušným orgánům a stanicím technické kontroly. 

4.   Odstavec 3 se nepoužije pro vozidla, pro která jsou 
vydávána individuální schválení, vnitrostátní schválení nebo 

schválení typu malých sérií podle nařízení (EU) č. 167/2013 

a (EU) č. 168/2013 a směrnice 2007/46/ES. 

Čl. I bod 167 (§ 

80 odst. 7 písm. 

a) až e) 

V § 80 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Česká obchodní inspekce je orgánem pro dozor nad 

trhem  

a) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O37), 

b) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího schvalování vozidel kategorie L29),  

c) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), 

d) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího nesilniční mobilní stroje a jejich motory36), 

e) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího označování pneumatik31) a 

32018R0858 Čl. 6 odst. 1 Členské státy zřídí nebo jmenují své schvalovací orgány 

a orgány pro dozor nad trhem. Členské státy oznámí Komisi 

zřízení a jmenování těchto orgánů. 

Toto oznámení obsahuje název dotyčných orgánů, jejich 

adresu včetně elektronické adresy a jejich oblast 

odpovědnosti. Komise na svých internetových stránkách 

zveřejní seznam schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor 

nad trhem a kontaktní údaje o nich. 

Členské státy zajistí, aby úlohy a povinnosti jejich 

schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem byly od 
sebe striktně odděleny a aby tyto orgány fungovaly nezávisle 

na sobě. Tyto orgány mohou být v rámci téže organizace, 

jsou-li jejich činnosti řízeny nezávisle v rámci oddělených 

struktur. 

  32018R0858 Čl. 6 odst. 6 Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem 

a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických celků vstupujících na trh 
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v souladu s tímto nařízením a s kapitolou III nařízení (ES) 

č. 765/2008. 

  32013R0168 Čl. 6 odst. 1 Členské státy zřídí nebo jmenují schvalovací orgány příslušné 

v záležitostech týkajících se schvalování a orgány pro dozor 

nad trhem příslušné v záležitostech týkajících se dozoru nad 

trhem podle tohoto nařízení. Členské státy oznámí Komisi 

zřízení a jmenování těchto orgánů. 

V oznámení o schvalovacích orgánech a orgánech pro dozor 

nad trhem se uvádí jejich jméno, adresa včetně elektronické 

adresy a oblast odpovědnosti. Seznam schvalovacích orgánů 
a podrobnosti o nich zveřejní Komise na svých webových 

stránkách. 

  32013R0168 Čl. 6 odst. 4 Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a 

kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu 

s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008. 

  32013R0167 Čl. 5 odst. 1 Členské státy zřídí nebo určí vnitrostátní schvalovací orgány 

příslušné ve věcech týkajících se schvalování a orgány pro 

dozor nad trhem příslušné v záležitostech týkajících se dozoru 

nad trhem podle tohoto nařízení. Členské státy zřízení nebo 

určení těchto orgánů oznámí Komisi. 

V oznámení o schvalovacích orgánech a orgánech dozoru nad 

trhem se uvádí jejich název, adresa včetně elektronické adresy 

a oblast působnosti. Komise na své internetové stránce 

zveřejní seznam schvalovacích orgánů, včetně podrobných 

údajů. 

  32013R0167 Čl. 5 odst. 4 Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a 

kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu 

s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008. 
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  32016R1628 Čl. 5 odst. 1  Členské státy zřídí nebo určí schvalovací orgány a orgány pro 

dozor nad trhem podle tohoto nařízení. 

  32016R1628 Čl. 5 odst. 5 Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem 

a kontrolu motorů na trhu v souladu s kapitolou III nařízení 

(ES) č. 765/2008. 

  32009R1222 Čl. 12 V souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 členské státy zajistí, 

aby orgány pověřené dozorem nad trhem ověřily dodržování 

článků 4, 5 a 6 tohoto nařízení. 

Čl. I bod 168 

(Čl. 80a) 

Za § 80 se vkládá nový § 80a, který zní: 

„§ 80a 

(1) Schvalovacím orgánem podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího nesilniční mobilní 

stroje a jejich motory36) je 

a) Státní plavební správa, jde-li o motory kategorie IWP 

nebo IWA podle tohoto předpisu, 

b) Drážní úřad, jde-li o motory kategorie RLL nebo RLR 

podle tohoto předpisu nebo o motory kategorie NRE 

nebo NRS určené pro pomocné železniční vozy, 

pomocné motory pro motorové železniční vozy nebo 

lokomotivy podle tohoto předpisu, nebo 

c) ministerstvo, jde-li o ostatní motory podle tohoto 

předpisu neuvedené v písmenu a) a b). 

(2) Orgán podle odstavce 1 rozhoduje rovněž o povolení 
uvedení motoru na trh podle čl. 34 odst. 4 až 7 a čl. 58 

odst. 5 a 9 až 11 přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravující nesilniční mobilní stroje a jejich 

motory36).“. 

32016R1628 Čl. 5 odst. 1 Členské státy zřídí nebo určí schvalovací orgány a orgány pro 

dozor nad trhem podle tohoto nařízení. 
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  32016R1628 Čl. 34 odst. 4 až 

7. 

4.  Bez ohledu na čl. 5 odst. 3 členské státy v souladu s tímto 

nařízením povolí dočasné uvádění motorů, které nezískaly 

EU schválení typu, na trh za účelem provádění provozních 

zkoušek. 

5.  Bez ohledu na čl. 18 odst. 2 a čl. 22 odst. 3 členské státy 

udělí EU schválení typu motorům, které splňují mezní 

hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek pro 

motory pro zvláštní účely uvedené v příloze VI, a povolí 

jejich uvádění na trh, jsou-li tyto motory určeny k instalaci do 

nesilničního mobilního stroje, který má být používán 
v prostředí s nebezpečím výbuchu ve smyslu čl. 2 bodu 5 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ( 7 ). 

6.  Bez ohledu na čl. 18 odst. 2 a čl. 22 odst. 3 mohou členské 

státy na vyžádání udělit EU schválení typu motorům, které 

splňují mezní hodnoty emisí plynných a tuhých 

znečišťujících látek pro motory pro zvláštní účely uvedené 

v příloze VI, a povolit jejich uvádění na trh, jsou-li tyto 

motory určeny k instalaci do nesilničního mobilního stroje, 

který má být používán výlučně pro vypouštění a vytahování 

záchranných člunů provozovaných vnitrostátní záchrannou 

službou. 

7.  Bez ohledu na čl. 5 odst. 3 a čl. 18 odst. 2 mohou členské 

státy v případě motorů kategorií RLL nebo RLR a uvedených 

na trh Unie do 31. prosince 2011 povolit uvádění na trh 

náhradních motorů, pokud schvalovací orgán po přezkoumání 

uzná a dojde k závěru, že instalace motoru, který splňuje 

platné mezní hodnoty emisí uvedené v tabulkách II-7 a II-8 

přílohy II, způsobí značné technické potíže. V takovém 

případě musí náhradní motory splňovat buď mezní hodnoty 

emisí, kterým by měly vyhovovat pro uvedení na trh Unie 

k 31. prosince 2011, nebo přísnější mezní hodnoty emisí. 

V případě motorů kategorií RLL a RLR uvedených na trh 

Unie po 31. prosince 2011 mohou členské státy povolit 
uvedení na trh náhradních motorů splňujících mezní hodnoty 
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emisí, které motory, jež mají být nahrazeny, musely splňovat 

v okamžiku, kdy byly původně uvedeny na trh Unie. 

  32016R1628 Čl. 58 odst. 5 Aniž jsou dotčeny čl. 5 odst. 3, čl. 18 odst. 2 a případně 

směrnice 2008/57/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 1302/2014 (8), mohou být přechodné motory a případně 

nesilniční mobilní stroje, ve kterých jsou tyto přechodné 

motory nainstalovány, během přechodného období i nadále 

uváděny na trh, má-li stroj, ve kterém je přechodný motor 

nainstalován, datum výroby nejvýše osmnáct měsíců po 

začátku přechodného období. 

U motorů kategorie NRE povolí členské státy výrobcům 

původních zařízení, jejichž celkový roční objem výroby je 

menší než 100 kusů nesilničních mobilních strojů 

vybavených spalovacími motory, prodloužení přechodného 

období a osmnáctiměsíčního období uvedeného v prvním 

pododstavci o dalších dvanáct měsíců. Pro účely výpočtu 

uvedeného celkového ročního objemu výroby se všichni 

výrobci původních zařízení, které ovládá táž fyzická či 

právnická osoba, považují za jednoho výrobce původních 

zařízení. 

V případě motorů kategorie NRE používaných v pojízdných 
jeřábech se přechodné období a osmnáctiměsíční období 

podle prvního pododstavce prodlužují o dvanáct měsíců. 

V případě motorů kategorie NRS s výkonem motoru nižším 

než 19 kW používaných ve sněhometech se přechodné 

období a osmnáctiměsíční období podle prvního pododstavce 

prodlužují o 24 měsíců. 

  32016R1628 Čl. 58 odst. 9 až 

11 

9.  Bez ohledu na čl. 5 odst. 3, čl. 18 odst. 2 a článek 22 

mohou na období nepřesahující 17. září 2026 členské státy 

povolit uvádění na trh motorů kategorie RLL s maximálním 

netto výkonem motoru vyšším než 2 000  kW, které nesplňují 

mezní hodnoty emisí uvedené v příloze II, za účelem 
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instalování v lokomotivách, které jezdí pouze na technicky 

izolované železniční síti s rozchodem koleje 1 520  mm. 

Během tohoto období musí motory uvedené na trh vyhovovat 

alespoň těm mezním hodnotám emisí, které musely motory 

splňovat pro uvedení na trh ke dni 31. prosince 2011. 

Schvalovací orgány členských států udělí těmto motorům EU 

schválení typu a povolí jejich uvedení na trh. 

10.  Bez ohledu na čl. 5 odst. 3 a čl. 18 odst. 2 povolí členské 

státy uvádění náhradních motorů na trh po dobu nejdéle 

patnácti let od příslušných dat pro uvádění motorů etapy V na 
trh stanovených v příloze III, pokud tyto motory patří 

do kategorie ekvivalentní kategorii NRS o referenčním 

výkonu nejméně 19 kW nebo do kategorie ekvivalentní 

kategorii NRG, pokud náhradní motor a původní motor patří 

do kategorie motorů nebo rozsahu výkonu, které nepodléhaly 

schválení typu na úrovni Unie ke dni 31. prosince 2016. 

11.  Bez ohledu na čl. 5 odst. 3 a čl. 18 odst. 2 povolí členské 

státy uvádění náhradních motorů na trh po dobu nejdéle 

dvaceti let od příslušných dat pro uvádění motorů etapy V na 

trh stanovených v příloze III, pokud tyto motory: 

a) patří do kategorie NRE o referenčním výkonu nejméně 
19 kW a nejvýše 560 kW a splňují požadavky v rámci emisní 

etapy, která vypršela nejdéle dvacet let před uvedením těchto 

motorů na trh, přičemž dané požadavky musí být alespoň tak 

přísné jako mezní hodnoty emisí, které musel splňovat 

nahrazovaný motor v době, kdy byl původně uveden na trh; 

b) patří do kategorie ekvivalentní kategorii NRE 

o referenčním výkonu vyšším než 560 kW, pokud náhradní 

motor a původní motor patří do kategorie motorů nebo 

rozsahu výkonu, které nepodléhaly schválení typu na úrovni 

Unie ke dni 31. prosince 2016. 
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Čl. I bod 185 (§ 

83a odst. 6) 
V § 83a odstavce 6 a 7 znějí: 

„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím schvalování 

vozidel kategorií M, N a O37), přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím schvalování 

vozidel kategorie L29), přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií 
T, C, R a S30) nebo přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z 

hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel33) 

a) jako výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo 

distributor  

1. uvede v řízení o schválení nebo změně schválení typu 

vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo 

samostatného technického celku vozidla nebo o 

schválení jednotlivého vozidla nepravdivé údaje nebo 

zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení, 

2. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení 
typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla 

nebo samostatného technického celku vozidla, 

3. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky 

provedených zkoušek, 

4. padělá nebo neoprávněně pozmění osvědčení o 

schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční 

části vozidla nebo samostatného technického celku 

vozidla, osvědčení o schválení jednotlivého vozidla nebo 

prohlášení o shodě, 

5. použije odpojovací zařízení, 

32018R0858 Čl. 84 odst. 1 až 

3 

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení 

ze strany hospodářských subjektů a technických zkušeben a 

přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 

uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. Tyto sankce jsou zejména přiměřené závažnosti 

nedodržení požadavků a počtu nevyhovujících vozidel, 

systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických 

celků, jež byly v dotčeném členském státě uvedeny na trh. Do 

1. září 2020 členské státy oznámí tyto sankce a opatření 

Komisi a neprodleně jí oznámí všechny jejich následné 

změny. 

2.   Sankce se vztahují přinejmenším na tato porušení ze 

strany hospodářských subjektů a technických zkušeben: 

a) nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů 

nebo uložení nápravných či omezujících opatření v souladu 

s kapitolou XI; 

b) padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu nebo pro 

dozor nad trhem; 

c) neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by 

mohly vést ke stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků z oběhu nebo k odmítnutí či 

odnětí certifikátu EU schválení typu; 

d) nedodržení požadavků na určení ze strany technických 

zkušeben. 

3.  Kromě druhů porušení stanovených v odstavci 2 se sankce 

vztahují přinejmenším také na tyto druhy porušení ze strany 

hospodářských subjektů: 

a) odmítnutí zpřístupnit informace; 
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6. dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část 

vozidla nebo samostatný technický celek vozidla bez 

platného schválení jejich technické způsobilosti, 

7. dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část 

vozidla nebo samostatný technický celek vozidla bez 

jejich opatření prohlášením o shodě, štítkem, značkou 

schválení typu nebo jiným stanoveným označením,  

8. neoprávněně opatří vozidlo prohlášením o shodě, 

štítkem nebo jiným stanoveným označením nebo 

neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo 

samostatný technický celek vozidla značkou schválení 

typu, nebo 

9. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé 

údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení 

nápravných nebo omezujících opatření, 

b) jako výrobce nebo zástupce výrobce  

1. neposkytne pokyny nebo jiné technické údaje určené 

pro uživatele nebo jiné výrobce v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušným přímo použitelným předpisem 

Evropské unie, nebo 

2. neposkytne údaje palubního diagnostického systému 

nebo údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků určené 

pro samostatné provozovatele, autorizované obchodní 
zástupce, opravny, servisní techniky nebo jiné výrobce 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušným přímo 

použitelným předpisem Evropské unie, nebo 

c) jako technická zkušebna  

1. přestane splňovat některou z podmínek pro její určení, 

2. uvede pro účely řízení o schválení nebo změně 

schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční 

b) dodávání vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků, které podléhají schválení, 

na trh bez tohoto schválení, nebo padělání dokladů, 

prohlášení o shodě, povinných štítků nebo značek schválení 

typu s tímto úmyslem. 
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části vozidla, samostatného technického celku vozidla 

nebo o schválení jednotlivého vozidla nepravdivé údaje 

nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí 

schválení, 

3. zamlčí údaje, které by mohly vést k  odnětí schválení 

typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla 

nebo samostatného technického celku vozidla, 

4. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky 

provedených zkoušek, nebo 

5. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé 

údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení 

nápravných nebo omezujících opatření. 

  32013R0167 Čl. 72 1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení 

a aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů 

přijatých na základě tohoto nařízení ze strany hospodářských 

subjektů. Učiní všechna nezbytná opatření, aby bylo zajištěno 

uplatňování těchto sankcí. Stanovené sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení 

Komisi do 23. března 2015 a neprodleně ji informují o 

jakýchkoli případných změnách těchto ustanovení. 

2.   Typy porušení tohoto nařízení, jež podléhají sankcím, 

zahrnují: 

a) nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů 

nebo postupů vedoucích ke stažení; 

b) padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu nebo 

shodnosti v provozu; 

c) neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by 

mohly vést ke stažení, odmítnutí udělení nebo k odejmutí 

schválení typu; 
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d) používání odpojovacích zařízení; 

e) odmítnutí zpřístupnit informace; 

f) hospodářské subjekty, které uvádějí na trh vozidla, 

systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky 

podléhající schválení bez tohoto schválení, nebo které s tímto 

úmyslem falšují doklady nebo označení. 

  32013R0168 Čl. 76 1.  Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a 

aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů přijatých 

na jeho základě hospodářskými subjekty. Učiní všechna 

nezbytná opatření, aby bylo zajištěno uplatňování těchto 
sankcí. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. Členské státy uvědomí o těchto ustanoveních 

Komisi nejpozději do 23. března 2015 a neprodleně ji 

informují o všech dalších změnách, jež se těchto ustanovení 

týkají. 

2.  Typy porušení nařízení, na které se vztahují sankce, 

zahrnují: 

a) nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů 

nebo postupů vedoucích ke stažení; 

b) padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu; 

c) neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by 
mohlo vést ke stažení, odmítnutí nebo odejmutí schválení 

typu; 

d) používání odpojovacích zařízení; 

e) odmítnutí zpřístupnit informace; 

f) dodávání vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo 

samostatných technických celků, které podléhají schválení, 
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na trh ze strany hospodářských subjektů, aniž by bylo toto 

schválení uděleno, nebo padělání dokumentů nebo značek za 

tímto účelem. 

  32007R0715 Čl. 13 1.   Členské státy přijmou předpisy, které stanoví sankce za 

porušení ustanovení tohoto nařízení ze strany výrobců, a 

přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatnění. 

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy informují o těchto předpisech Komisi 

nejpozději do 2. ledna 2009 a neprodleně jí oznamují všechny 

následné změny těchto ustanovení. 

2.   K typům porušení podmínek, které podléhají sankci, patří: 

a) nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů 

nebo postupů vedoucích ke stažení; 

b) padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu nebo 

shodnosti v provozu; 

c) neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by 

mohly vést ke stažení nebo k odejmutí schválení typu; 

d) používání odpojovacích zařízení; 

e) odmítnutí zpřístupnit informace. 

Čl. I bod 185 (§ 

83a odst. 7) 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím nesilniční mobilní 

stroje a jejich motory36) 

a) jako výrobce, výrobce původního zřízení, zástupce 

výrobce, dovozce nebo distributor  

32016R1628 Čl. 57 1.  Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení 

a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na 

jeho základě hospodářskými subjekty nebo výrobci 

původních zařízení. Stanovené sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující. 

Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 7. října 2018 

a neprodleně ji informují o jakýchkoli jejich případných 

změnách. 
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1. uvede v řízení o schválení nebo změně schválení typu 

motoru nebo rodiny motorů nepravdivé údaje nebo 

zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení, 

2. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení 

typu motoru nebo rodiny motorů, 

3. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky 

provedených zkoušek, 

4. použije odpojovací zařízení, 

5. uvede na trh motor bez platného schválení typu nebo 

v rozporu s ním,  

6. uvede na trh motor bez opatření motoru prohlášením o 

shodě nebo stanoveným označením,  

7. neoprávněně opatří motor prohlášením o shodě nebo 

jiným stanoveným označením, 

8. uvede na trh nesilniční mobilní stroj, do něhož je 

zabudován motor bez platného schválení typu, 

9. padělá nebo neoprávněně pozmění osvědčení o 

schválení typu motoru nebo rodiny motorů nebo 

prohlášení o shodě, 

10. uvede na trh přechodný motor nebo nesilniční 

mobilní stroj, do něhož je tento motor zabudován, aniž 

by byly splněny požadavky tohoto předpisu, 

11. poruší v případě nové technologie nebo koncepce 

podmínky stanovené prozatímním schválením typu 

motoru nebo rodiny motorů nebo povolením Evropské 

komise,  

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění 

toho, aby byly tyto sankce uplatňovány. 

2.  K porušením nařízení, na které se vztahují sankce, náleží: 

a) nepravdivá prohlášení, zvláště pak učiněná v průběhu 

postupů EU schvalování typu, postupů vedoucích ke stažení 

nebo postupů týkajících se výjimek; 

b) padělání výsledků zkoušek ve vztahu k EU schválení typu 

nebo sledování motorů v provozu; 

c) neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by 

mohly vést ke stažení motorů nebo k odmítnutí udělení nebo 

k odnětí EU schválení typu; 

d) používání odpojovacích strategií; 

e) odmítnutí zpřístupnit informace; 

f) uvedení motorů, které podléhají EU schválení typu, na trh 

bez EU schválení typu, nebo padělání dokumentů nebo 

povinných označení prováděné s tímto úmyslem; 

g) uvedení přechodných motorů a nesilničních mobilních 

strojů, v nichž jsou takové motory instalovány, na trh 

v rozporu s ustanoveními o výjimkách; 

h) porušování omezení stanovených v čl. 35 odst. 3 a 4; 

i) uvedení na trh motoru upraveného takovým způsobem, že 

již není ve shodě se specifikacemi svého EU schválení typu; 

j) instalování motoru do nesilničního mobilního stroje 

k jinému použití, než je výlučné použití stanovené v článku 4; 
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12. zabuduje motor do nesilničního mobilního stroje, pro 

nějž není určen,  

13. uvede na trh motor za účelem jeho zabudování do 

nesilničního mobilního stroje, pro nějž není určen, nebo 

14. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé 

údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení 

nápravných nebo omezujících opatření,  

b) jako výrobce neposkytne pokyny nebo jiné technické 

údaje určené pro uživatele nebo výrobce původních 

zařízení v rozsahu a způsobem stanoveným tímto přímo 

použitelným předpisem Evropské unie, nebo 

c) jako technická zkušebna  

1. přestane splňovat některou z podmínek pro její určení, 

2. uvede pro účely řízení o schválení nebo změně 

schválení typu motoru nebo rodiny motorů nepravdivé 

údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí 

schválení typu, 

3. zamlčí údaje, které by mohly vést k  odnětí schválení 

typu motoru nebo rodiny motorů, 

4. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky 

provedených zkoušek, nebo 

5. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé 

údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení 

nápravných nebo omezujících opatření.“. 

k) uvedení motoru pro zvláštní účely podle čl. 34 odst. 5 nebo 

6 na trh za účelem jeho použití v jiném nesilničním mobilním 

stroji, než jaký stanoví uvedené odstavce; 

l) uvedení motoru podle čl. 34 odst. 7 nebo 8 a čl. 58 odst. 9, 

10 nebo 11 na trh za účelem jeho použití v jiném stroji, než 

jaký stanoví uvedená ustanovení; 

m) uvedení na trh nesilničního mobilního stroje, v němž jsou 

instalovány motory podléhající EU schválení typu podle 

tohoto nařízení, bez takového schválení; 

n) uvedení na trh nesilničního mobilního stroje, který 

porušuje některé z omezení ohledně nesilničních mobilních 

strojů stanovených v čl. 34 odst. 8. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 
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31999L0037 Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel 

32007R0715 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.  

32009R1222 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost 

a jiné důležité parametry 

32013R0167 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad 

trhem s těmito vozidly 

32013R0168 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a 

čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly 

32016R1628 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých 

znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 

167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES 

32018R0858 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, 

jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení 

(ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 

32019R0621 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných 

položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro 

přístup k příslušným technickým informacím 
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