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III. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 

 

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

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

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

vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen „vyhláška č. 341/2014 Sb.“), 

která je prováděcím právním předpisem zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon“). 

Cílem novelizace vyhlášky je reagovat na změny, které nastaly v souvislosti 

s novelizacemi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o 

vozidlech s ukončenou životností. Jde tedy především o implementace práva EU 

do vnitrostátního právního řádu, konkrétně transpozice dvou směrnic EU. Jedná se o 

- směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/362 ze dne 17. prosince 2019, 

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s 

ukončenou životností, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v 

chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech a 

- směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/363 ze dne 17. prosince 2019, 

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s 

ukončenou životností, pokud jde o některé výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech. 

Předmětné směrnice byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány 5. března 2020, 

přičemž jejich transpoziční lhůta uplyne již 5. dubna 2020.   

V souladu s čl. 76 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel bylo zažádáno o udělení výjimky 

spočívající v neprovedení mezirezortního připomínkového řízení u návrhu vyhlášky, a též 

výjimky spočívající v neprovedení zpracování  hodnocení dopadů regulace (RIA) u tohoto 

návrhu vyhlášky. Této žádosti bylo 30. března 2020 vyhověno. 

 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován na základě zmocnění obsaženého v § 16 odst. 

9 zákona. Toto zmocnění hovoří o tom, že prováděcí právní předpis stanoví silniční vozidla, 

jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, technické požadavky, 

harmonizované technické požadavky a mezinárodní technické požadavky na tyto vozidla. 

Jelikož se jedná pouze o implementace dvou směrnic a tedy práva EU do vnitrostátního 

právního řádu, jedná se plně o soulad s výše uvedeným odstavcem. 
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3. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

 

Navržená právní úprava představuje transpoziční opatření ke  

- směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/362 ze dne 17. prosince 2019, 

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s 

ukončenou životností, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v 

chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech a 

- směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/363 ze dne 17. prosince 2019, 

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s 

ukončenou životností, pokud jde o některé výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech. 

Transpoziční lhůta výše uvedených směrnic uplyne dne 5. dubna 2020. 

Předkládaný návrh je v souladu s primárním právem Evropské unie, výše uvedenými 

sekundárními právními akty Evropské unie i s obecnými zásadami práva Evropské unie. Na 

materii obsaženou v návrhu se nevztahuje žádná judikatura Soudního dvora Evropské unie.  

Návrh je tedy plně slučitelný s právem Evropské unie jako celkem. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Platný právní stav je v českém právu obsažen primárně v zákoně. Současný platný 

právní stav bude po 5. dubnu 2020 v rozporu s právním řádem EU, neboť do této doby uplyne 

implementační lhůta obou implementovaných směrnic. 

Z výše uvedeného důvodu je nutné zajistit, aby vnitrostátní právní řád byl plně v souladu 

s právem EU, což lze docílit jen implementací obou předmětných směrnic do novely vyhlášky 

č. 341/2014. 

  

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

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

na životní prostředí 

  

Implementace směrnic (EU) 2020/362 a (EU) 2020/363 nevyvolává jakékoliv záporné 

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

dopady na životní prostředí. 

Směrnice nemají žádný vliv na stávající typově schválená vozidla a pouze prodlužují a 

zpřesňují stávající výjimky. 

Vzhledem výše uvedenému bylo zažádáno o udělení výjimky spočívající v neprovedení 

zpracování  hodnocení dopadů regulace (RIA) u tohoto návrhu vyhlášky. 

 

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. 
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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.  

 

 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

 Návrh novely 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) 

 

Na hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) k návrhu vyhlášky, je 

žádána výjimka. 

  

Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

Ing. Martin Tichý, tel. 225 131 347, email: martin.tichy@mdcr.cz 

Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel 

 

 

 

II. Zvláštní část 
 

Čl. I 

 

Dodržení požadavků stanovených v čl. 4 odst. 2 písm. a) a příloze II směrnice 

2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (dále jen „směrnice 

2000/53/ES“) je v České republice zajištěno v rámci schvalování vozidel, jejich systémů, 

konstrukčních části nebo samostatných technických celků, kdy musí být mimo jiné doloženo, 
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že použité materiály jsou v souladu s výše uvedenou unijní právní úpravou. Technické 

požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N, O, jejich systémů, konstrukčních části nebo 

samostatných technických celků jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o 

schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Při transpozici výše 

uvedených ustanovení směrnice do českého právního řádu byla využita transpozice odkazem 

na přílohu II směrnice 2000/53/ES. Z § 1 odst. 2 ve spojení s přílohou č. 1 vyhlášky vyplývá, 

že směrnice použité ve vyhlášce jsou směrnice ve znění jejich poslední změny. V případě 

směrnice 2000/53/ES je ve stávajícím znění vyhlášky uvedena směrnice (EU) 2018/849, což je 

třeba změnit z důvodu nutnosti zajištění transpozice směrnice (EU) 2020/362 a směrnice (EU) 

2020/363 do českého právního řádu. Je tedy navrhováno, aby jako poslední změna směrnice 

byla uvedena směrnice (EU) 2020/363, což bude znamenat, že odkaz na směrnici 2000/53/ES 

bude zahrnovat veškeré následné změny této směrnice až po směrnici (EU) 2020/363, tedy i 

směrnici (EU) 2020/362. Předmětnou úpravou bude zajištěn i referenční odkaz na výše uvedené 

směrnice. 

 

K Čl. II 

Navrhuje se datum účinnosti vyhlášky dnem jejího vyhlášení, neboť nastavená 

implementační lhůta je do 5. dubna 2020 a je tedy třeba zajistit co nejrychlejší účinnost. 

Z hlediska provedené změny není nezbytné stanovovat delší dobu. 
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