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256

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2015,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti

k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování od-
borné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 230/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/
/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění
vyhlášky č. 152/2003 Sb., vyhlášky č. 298/2006 Sb.,
vyhlášky č. 156/2008 Sb. a vyhlášky č. 284/2013 Sb.,
se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova
„Evropských společenství1)“ nahrazují slovy
„Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES
ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (pře-
pracované znění).
Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/126/ES o řidičských průkazech.
Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) znalost ovládání a údržby vozidla, bezpečnosti
při manipulaci s nákladem, hospodárného řízení
z hlediska spotřeby pohonných hmot, provoz-
ních nákladů a šetrnosti k životnímu prostředí,
technických vlastností vozidel a jejich kon-
strukčních celků, zejména řízení, pneumatik,
brzd, světel, a fyzikálních vlastností vozidel, ze-
jména rychlosti, tření, dynamiky a energie,“.

3. V § 14 odst. 1 písm. c) se za slovo „gestiku-

laci“ vkládají slova „ , jednotnost a důslednost hod-
nocení“.

4. V § 15 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Žadatel o získání průkazu zkušebního komisaře
musí prokázat vysokou úroveň znalostí a dovedností
při řízení motorových vozidel těch skupin, pro které
je oprávněn provádět zkoušky žadatelů o řidičská
oprávnění.“.

5. V § 17 odst. 4 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , způsob bezpečného řízení vozidla
v tunelech“.

6. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , a základní znalost poskytování
první pomoci“.

7. V § 17 odst. 6 písmeno j) zní:

„j) základy konstrukce a funkce spalovacího mo-
toru, palivového systému, elektrického systému,
zapalovacího systému a převodového ústrojí,
funkce provozních kapalin, zásady jejich kon-
troly, doplňování a výměny, zásady mazání jed-
notlivých částí vozidla a jejich kontroly
a údržby v rámci ochrany před mrazem (pouze
u skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E),“.

8. V § 17 odst. 6 písm. k) se za slovo „zásady“
vkládá slovo „konstrukce,“.

9. V § 17 odst. 6 písmeno l) zní:

„l) typy brzdných systémů, jejich funkce, hlavní
části, zapojení, užívání a denní údržba
brzdných systémů a regulátorů rychlosti, pou-
žívání brzd s protiblokovacím systémem,“.

10. V § 17 odst. 6 písm. m) se slova „hlavních
částí včetně jejich zapojení, užívání a denní údržby“
nahrazují slovy „funkce, hlavní části, zapojení, uží-
vání a denní údržba“.

11. V § 17 odst. 6 písm. o) se slovo „řádných“
nahrazuje slovy „nezbytných běžných“.

12. V § 17 odst. 6 písm. p) se za slovo „na-
kládce“ vkládá slovo „ , přepravě“.
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13. V § 19 odst. 1 písm. a) se na konec úvodní
části ustanovení za slovo „vozidel“ doplňují slova
„s výjimkou skupin vozidel AM, A1, A2 a A“.

14. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slovo
„sedadlo“ vkládají slova „a opěrku hlavy“.

15. V § 19 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) před zahájením jízdy u skupiny vozidel AM,
A1, A2 a A prověřit stav pneumatik, brzd, ří-
zení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových svě-
tel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici,
výstražného zvukového zařízení, převodu hnací
síly, například sekundárního řetězu, hnacího ře-
menu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hla-
diny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou
výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně
upevnit na hlavě ochrannou přilbu a provést ná-
sledující zvláštní jízdní úkony vyobrazené v pří-
loze č. 7 k této vyhlášce, kterými žadatel pro-
kazuje dostatečnou připravenost a schopnost
samostatného ovládání motocyklu bez přítom-
nosti druhé osoby na sedadle spolujezdce:
1. sejmout motocykl ze středového stojanu,

vést jej bez použití motoru vpřed a vzad
se zatočením doleva a doprava, se zaparko-
váním do omezeného prostoru a postavit
motocykl na středový stojan; v případě, že
je motocykl vyroben pouze s podpěrným
stojanem, použije se podpěrný stojan,

2. provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující
následování zkušebního komisaře rychlostí
chůze v přímém směru, bezpečné otočení
o 180o projetím zatáčky tvaru „U“, slalom,
jízdu po dráze ve tvaru „8“, opakované roz-
jetí s jednou nohou na stupačce přesunutím
druhé nohy na stupačku a zastavení s ná-
slednou oporou jednou nebo oběma no-
hama pro udržení stability motocyklu,

3. provést jízdu ve vyšších rychlostech zahr-
nující slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1

a vyhýbání se překážce při rychlosti nej-
méně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM
při rychlosti 45 km.h-1),

4. provést brzdění na přesnost ve stanoveném
úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1, nou-
zové brzdění na stanovenou vzdálenost
z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny
vozidel AM z rychlosti 45 km.h-1).“.

16. V § 19 odst. 2 písm. a) bod 1 zní:
„1. schopnost ovládání motorového vozidla

v podmínkách provozu na pozemních ko-
munikacích, zejména zachování správného
směru jízdy, řízení s ohledem na snížení
spotřeby paliva a emisí, zrychlení vozidla

až na vhodnou rychlost a udržování této
rychlosti i během řazení jednotlivých
rychlostních stupňů, jízda v zatáčkách, vjetí
do křižovatky a její bezpečné projetí, při-
způsobení rychlosti vozidla při odbočování
vlevo a vpravo, jízda na pozemních komu-
nikacích v přímém směru, míjení protije-
doucích vozidel, včetně úseků s omezeným
prostorem, přizpůsobení rychlosti vozidla
podmínkám provozu na pozemních komu-
nikacích, zařazení se do jiného jízdního
pruhu, dodržování správné vzdálenosti
mezi vozidly v jednotlivých jízdních pru-
zích, předjíždění jiných vozidel, je-li to
možné, jízda kolem překážek, například za-
parkovaných vozidel, dodržování bezpeč-
ného bočního odstupu, popřípadě předjíž-
dění jinými vozidly, odbočení na křižovatce
vlevo i vpravo, odbočení mimo pozemní
komunikaci, rozjezd po zaparkování, po
zastavení v provozu a po výjezdu z vo-
zovky,“.

17. V § 19 odst. 2 písm. a) bodě 2 se za slova
„přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly“
vkládají slova „průjezd dálničním uzlem a tunelem,“.

18. V § 19 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 2
čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 3,
který zní:

„3. provedení nezbytných bezpečnostních opa-
tření při opouštění vozidla,“.

19. V § 19 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písme-
na b) a c).

20. V § 19 odst. 2 písm. c) se slovo „nepřevy-
šující“ nahrazuje slovem „převyšující“.

21. V § 19 odstavec 4 zní:

„(4) Hodnocení zkoušky z praktické jízdy za-
hrnuje

a) bezpečný, předvídavý, ohleduplný, přizpůso-
bivý a rozhodný způsob jízdy,

b) dodržování povinností řidiče v provozu na po-
zemních komunikacích, přizpůsobení jízdy
stavu a povaze vozovky, aktuálním povětrnost-
ním vlivům a jiným podmínkám provozu na
pozemních komunikacích,

c) respektování ostatních účastníků provozu na
pozemních komunikacích, správné a včasné
reakce na jejich chování, se zvýšenou opatrností
vůči dětem, chodcům, cyklistům, osobám s ome-
zenou schopností pohybu a orientace a jiným
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zranitelným účastníkům provozu na pozemních
komunikacích,

d) schopnost ovládání vozidla z hlediska správ-
ného nastavení a používání bezpečnostních
pásů, zpětných zrcátek, opěrek hlavy, sedadel,
správné používání světel, schopnost ovládání
výstražných směrových světel, stěračů, ventilá-
toru topení, klimatizace a ostatního vybavení
vozidla,

e) správné používání ovládacích prvků s ohledem
na způsob a kvalitu jízdy, ovládání spojky, pře-
vodovky, akcelerátoru, řízení, brzdového systé-
mu včetně pomocných brzdových systémů, je-li
jimi vozidlo vybaveno, používání jiných po-
stupů zpomalování jízdy než brzdění a využí-
vání parkovací brzdy k bezpečnému rozjezdu
do svahu,

f) schopnost ovládání vozidla za různých podmí-
nek a při různých rychlostech, s ohledem na
druh, vlastnosti, hmotnost a rozměry vozidla
nebo jízdní soupravy; u skupin vozidel B+E,
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E se po-
suzuje schopnost ovládání vozidla s ohledem na
hmotnost a druh nákladu, u skupin vozidel D1,
D1+E, D, D+E schopnost zajistit pohodlí
cestujících při jízdě, bez náhlého zvýšení
rychlosti, s plynulým řízením a plynulým řaze-
ním rychlostních stupňů, a bez prudkého
brzdění,

g) u skupin vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E,
D1, D1+E, D, D+E schopnost řídit hospodárně
a šetrně k životnímu prostředí s přihlédnutím
k otáčkám motoru za minutu, k přeřazování
rychlostních stupňů, k brzdění a zrychlování,

h) včasné zpomalování, brzdění a zastavování po-
dle okolností, předvídavost, u skupin vozidel
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E schop-
nost používání různých brzdových systémů,

i) pozorovací schopnosti, panoramatické vidění,
správné a včasné používání zpětných zrcátek,
vidění na dlouhé, střední a krátké vzdálenosti
v souvislosti se schopností včasné a správné
reakce,

j) dodržování přednosti v jízdě na křižovatkách
a dálničních uzlech, dávání přednosti v jízdě
za jiných okolností, například při změně směru,
přejíždění mezi jízdními pruhy, zvláštních jízd-
ních úkonech,

k) schopnost vyhodnocovat světelnou signalizaci,
dopravní značky a ostatní značení, dodržování
správného chování na světelné signalizaci, do-
držování pokynů osob řídících dopravní pro-
voz, správné chování podle dopravních značek,

například zákazových nebo příkazových, při-
měřené jednání podle vodorovného značení na
vozovce,

l) schopnost udržování odstupu, dodržování bez-
pečné vzdálenosti před vozidlem, bezpečný
boční odstup po stranách vozidla, dostatečná
a bezpečná vzdálenost od ostatních účastníků
provozu na pozemních komunikacích,

m) schopnost udržování směru jízdy a správného
umístění na pozemní komunikaci při řazení do
jízdních pruhů, na kruhových objezdech, v za-
táčkách, přiměřeně podle druhu a vlastností vo-
zidla nebo jízdní soupravy a schopnost předví-
dání změny zařazení,

n) schopnost dodržovat a nepřekračovat nejvyšší
dovolenou rychlost při nepřekročení nejvyšší
povolené rychlosti, nejet nepřiměřeně nízkou
rychlostí při optimálních podmínkách dovolují-
cích rychlost vyšší, přizpůsobit rychlost povětr-
nostním podmínkám a podmínkám provozu na
pozemních komunikacích, zvolit takovou
rychlost, aby byl schopen bezpečně zastavit vo-
zidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled,

o) schopnost dávat znamení podle potřeby správně
a včas, zejména o změně směru jízdy, přiměřeně
reagovat na všechna znamení dávaná ostatními
účastníky provozu na pozemních komunikacích
včetně světelných výstražných znamení.“.

22. V § 19 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Záznam o zkoušce z praktické jízdy obsa-
huje tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a datum narození žadatele o ři-
dičské oprávnění nebo držitele řidičského
oprávnění,

b) skupiny vozidel, pro které se zkouška z prak-
tické jízdy provádí,

c) registrační značka výcvikového vozidla nebo
výcvikových vozidel spojených do jízdní sou-
pravy,

d) údaj o datu a době trvání zkoušky z praktické
jízdy,

e) údaje o znalostech, dovednostech a chování
prověřovaných v rámci zkoušky z praktické
jízdy a jejich zhodnocení,

f) jméno, příjmení a číslo zkušebního komisaře,

g) podpis a otisk razítka zkušebního komisaře,

h) podpis žadatele o řidičské oprávnění nebo drži-
tele řidičského oprávnění,

i) podpis učitele autoškoly pouze v případě, že
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žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidič-
ského oprávnění odmítne záznam o zkoušce
z praktické jízdy podepsat, a

j) lhůta pro skartaci dokumentu v souladu s práv-

ním předpisem upravujícím výkon spisové
služby.“.

23. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7,
která zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listo-
padu 2015.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Sbírka zákonů č. 256 / 2015Částka 104 Strana 3089



257

VYHLÁŠKA

ze dne 29. září 2015,

kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 15a písm. a), b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění
zákona č. 380/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona o právu na informace o ži-
votním prostředí, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I bodech 7 a 9 se slova
„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evrop-
ské unie“.

2. V příloze č. 1 části I se na konci textu bodu 8
doplňují slova „podle právních předpisů8) transpo-
nujících definice uvedené v předpisu práva Evropské
unie9), kterým se stanoví rámec pro činnost Spole-
čenství v oblasti vodní politiky“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vy-
hláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/
/2014 Sb., vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení
stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení
ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých
útvarů povrchových vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro čin-
nost Společenství v oblasti vodní politiky.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 29. září 2015

o vydání výměru MF č. 02/2015,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 27. srpna 2015 vydalo výměr MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka
8/2015 ze dne 27. srpna 2015 a nabyl účinnosti dne 1. září 2015.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 29. září 2015

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 16. ledna 2016 nové volby do zastupitel-
stva obce:

obec okres kraj

Jivina Beroun Středočeský

Ministr:

Chovanec v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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