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Návrh  

VYHLÁŠKA 

ze dne  ………. 2020, 

kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Ministerstvo dopravy stanoví 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 (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 

zákona č.  411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 

Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 

Sb. a zákona č. 52/2020 Sb. (dále jen „zákon“) k provedení § 16 odst. 9 zákona:    

Čl. I 

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 206/2018 Sb., se mění takto:  

 

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 206/2018 Sb., 

se text „2018/849“ nahrazuje textem „2020/363“. 

CELEX 32020L0362 a 32020L0363 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

 

 

Ministr: 
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Mgr. Marie Benešová 
ministryně spravedlnosti  

a předsedkyně Legislativní rady vlády 
 

 

 

        V Praze 30. března 2020 

        Čj. 12089/2020-UVCR 

 

Vážený pane místopředsedo vlády, 

 

k Vaší žádosti o výjimku z provedení meziresortního připomínkového řízení 

u návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, a současně o výjimku z provedení hodnocení dopadů 

regulace (RIA) k tomuto návrhu vyhlášky, adresované mi dopisem čj. 4/2020-150-

LEG/2 doručeným dne 30. března 2020, Vám sděluji následující. 

Na základě důvodů uvedených ve Vaší žádosti a zaslaného přehledu dopadů 

uvedené vyhlášky uděluji v souladu s čl. 76 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády 

a s bodem 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace Vámi požadované 

výjimky.  

 

          S pozdravem 

 

v z. JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. 

náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády 

    a místopředseda Legislativní rady vlády 

 

 

 

 

Vážený pan 

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

Ministerstvo dopravy 

PRAHA 
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