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O B S A H :

431. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

432. Zákon, 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 sou-
visejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony



431

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2022,

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o civilním letectví

Čl. I

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/
/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/
/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/
/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/
/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/
/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/
/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 111/
/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 261/
/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 240/
/2022 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o změně a do-
plnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů“ zrušují.

2. V poznámce pod čarou č. 1a se věta „Naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/
/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech
v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agen-
tury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice
Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002
a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.“ zrušuje.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1a se na
samostatné řádky doplňují věty

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne
5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opa-
tření ke společným základním normám letecké bez-
pečnosti, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravi-
dlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury
Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se
mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008,
(EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU
a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES)
č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/
/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systé-
mech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze
třetích zemí, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne
24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz
bezpilotních letadel, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne
22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný
prostor U-space.“.

4. V § 1 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) podmínky provozování a řízení bezpilotního
systému,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písme-
na h) až k).

5. V § 2 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

6. V § 3 odst. 3 se slova „Evropskou agenturou
pro bezpečnost letectví (dále jen „Agentura“) na zá-
kladě přímo použitelného předpisu Evropských spo-
lečenství1c)“ nahrazují slovy „Agenturou Evropské
unie pro bezpečnost letectví (dále jen „Agentura“)
na základě přímo použitelného předpisu Evropské
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unie upravujícího společná pravidla v oblasti civil-
ního letectví1c)“.

Poznámka pod čarou č. 1c zní:

„1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/1139.“.

7. V § 11 se slova „Evropské unie1c)“ nahrazují
slovy „Evropské unie upravujícího společná pravidla
v oblasti civilního letectví1c)“.

8. V § 42h se za text „15 %“ vkládá slovo „prů-
měrného“.

9. V § 42h se slova „v předcházejícím kalendář-
ním roce“ nahrazují slovy „za předcházejících 5 ka-
lendářních let“.

10. V § 43 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Jsou-li splněny podmínky stanovené
přímo použitelným předpisem Evropské unie upra-
vujícím společná pravidla v oblasti civilního letec-
tví1c), za nichž je možné vyjmutí letiště z jeho pů-
sobnosti, rozhodne Úřad na žádost stavebníka, pro-
vozovatele nebo vlastníka letiště o tom, že na pro-
jektování, údržbu a provoz letiště a vybavení
související s bezpečností používané na tomto letišti
se tento přímo použitelný předpis a přímo použi-
telné předpisy Evropské unie vydané na jeho základě
nepoužijí. Stanoví-li tak přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující společná pravidla v oblasti
civilního letectví1c) nebo požádá-li o to provozovatel
letiště, Úřad rozhodnutí vydané podle věty první
zruší.“.

11. V § 44 odst. 3 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a, má-li být opatření obecné povahy
vydáno z důvodu ochrany životního prostředí, s Mi-
nisterstvem životního prostředí“.

12. V § 44 odst. 6 větě první se slovo „žádosti“
nahrazuje slovem „podnětu“.

13. V § 44 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Neshledá-li Úřad důvod pro vydání opatření obec-
né povahy, sdělí tuto skutečnost podateli podnětu do
30 dnů ode dne, kdy mu byl podnět doručen.“.

14. V § 44 odst. 7 se slova „ , podmínky pro
vyhrazení částí vzdušného prostoru České republiky
a další náležitosti žádosti podle odstavce 6,“ nahra-

zují slovy „a podmínky pro vyhrazení částí vzduš-
ného prostoru České republiky“.

15. V § 44b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Na dočasné vyhrazení části vzdušného
prostoru České republiky k létání jednoho uživatele
nebo kategorie uživatelů podle § 44 odst. 5 se část
šestá správního řádu nepoužije.“.

16. Za § 44c se vkládají nové § 44d až 44j, které
včetně poznámek pod čarou č. 39 až 41 znějí:

„§ 44d

Pro vydání pravidel nebo pokynů k užívání
vzdušného prostoru České republiky týkajících se
výlučně létání bezpilotních letadel se § 44 odst. 2
až 6 nepoužijí. Jde-li však o dočasné vyhrazení části
vzdušného prostoru České republiky, v níž má být
umožněno létání výlučně vojenských bezpilotních
letadel, vydává se namísto opatření obecné povahy
podle § 44i pokyn podle § 44 odst. 5 nebo opatření
obecné povahy podle § 44 odst. 6.

§ 44e

(1) Úřad může opatřením obecné povahy trvale
zakázat, omezit nebo stanovit podmínky užívání
vzdušného prostoru České republiky k létání bez-
pilotních letadel nad vymezenými oblastmi z důvodu
ochrany života, zdraví, majetku nebo soukromí
osob, ochrany civilního letectví před protiprávními
činy, kritické infrastruktury nebo životního pro-
středí anebo z důvodu bezpečnosti nebo obrany
státu.

(2) Opatření obecné povahy vydá Úřad v do-
hodě s Ministerstvem obrany. Návrh opatření obec-
né povahy Úřad projedná rovněž s dalšími dotče-
nými orgány, jimiž jsou

a) Ministerstvo životního prostředí, má-li být opa-
tření obecné povahy vydáno z důvodu ochrany
životního prostředí, a

b) osoba pověřená výkonem státní správy ve vě-
cech sportovních létajících zařízení, týká-li se
návrh opatření obecné povahy létání bezpilot-
ních letadel

1. na letišti nebo v jeho ochranném pásmu,

2. ve výšce přesahující 120 m nad terénem, nebo

3. na ploše trvale užívané pro vzlety a přistání
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sportovních létajících zařízení a v okruhu
5,5 km od jejího středu.

(3) Námitky proti návrhu opatření obecné po-
vahy mohou podat organizace sdružující v České
republice provozovatele bezpilotních systémů, dále
provozovatelé bezpilotních systémů, jsou-li jimi
spolky podle § 54n, a, určí-li tak Úřad, i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obec-
né povahy přímo dotčeny. Námitky proti návrhu
opatření obecné povahy týkajícího se létání bezpilot-
ních letadel podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 může
podat rovněž provozovatel dotčeného letiště.

(4) Opatření obecné povahy a jeho návrh zve-
řejní na své úřední desce pouze Úřad.

§ 44f

(1) Úřad může opatřením obecné povahy trvale
vymezit část vzdušného prostoru České republiky,
v níž létání bezpilotních letadel nebude podléhat ně-
kterému z požadavků stanovených pro otevřenou
kategorii provozu přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních le-
tadel39).

(2) Opatření obecné povahy vydá Úřad v do-
hodě s Ministerstvem obrany. Návrh opatření obec-
né povahy Úřad projedná rovněž s dalšími dotče-
nými orgány, jimiž jsou osoba pověřená výkonem
státní správy ve věcech sportovních létajících zaří-
zení a obec, nad jejímž správním obvodem se má
vymezená část vzdušného prostoru nacházet.

(3) Opatření obecné povahy Úřad po nabytí
účinnosti uveřejní v Letecké informační příručce.

§ 44g

(1) Úřad může opatřením obecné povahy trvale
nebo dočasně vymezit část vzdušného prostoru Čes-
ké republiky, v níž budou k zajištění bezpečného,
účinného, plynulého a koordinovaného provozu
bezpilotních systémů poskytovány služby pro jejich
kontrolovaný provoz podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího prostor s kon-
trolovaným provozem bezpilotních systémů40).

(2) Opatření obecné povahy vydá Úřad v do-
hodě s Ministerstvem obrany. Návrh opatření obec-
né povahy Úřad projedná rovněž s dalšími dotče-
nými orgány, jimiž jsou osoba pověřená výkonem
státní správy ve věcech sportovních létajících zaří-

zení a, má-li vymezená část vzdušného prostoru za-
sahovat do výšky nižší než 300 m nad terénem, obec,
nad jejímž správním obvodem se má tato část vzduš-
ného prostoru nacházet.

(3) Námitky proti návrhu opatření obecné po-
vahy mohou podat poskytovatel společné infor-
mační služby a poskytovatelé služeb pro kontrolo-
vaný provoz bezpilotních systémů podle přímo po-
užitelného předpisu Evropské unie upravujícího
prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních
systémů40), poskytovatelé leteckých služeb, organi-
zace sdružující v České republice provozovatele bez-
pilotních systémů, dále provozovatelé bezpilotních
systémů, jsou-li jimi spolky podle § 54n, a, určí-li
tak Úřad, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mo-
hou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

(4) Úřad v opatření obecné povahy stanoví
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím prostor s kontrolovaným provo-
zem bezpilotních systémů40) rovněž
a) podmínky užívání vymezené části vzdušného

prostoru České republiky,
b) technické požadavky, které musí splňovat bez-

pilotní systém provozovaný ve vymezené části
vzdušného prostoru České republiky,

c) podmínky oddělení provozu bezpilotních
a ostatních letadel ve vymezené části vzdušného
prostoru České republiky,

d) vymezení služeb pro kontrolovaný provoz bez-
pilotních systémů poskytovaných ve vymezené
části vzdušného prostoru České republiky a po-
žadavky na tyto služby kladené,

e) poskytovatele společné informační služby,
f) pravidla zpřístupňování provozních údajů ze

strany poskytovatele společné informační
služby, poskytovatelů služeb pro kontrolovaný
provoz bezpilotních systémů a poskytovatelů
letových provozních služeb a

g) pravidla přístupu k údajům poskytovaným po-
skytovatelem společné informační služby.

(5) Opatření obecné povahy Úřad po nabytí
účinnosti uveřejní v Letecké informační příručce.

§ 44h

(1) Jsou-li vážně ohroženy veřejný pořádek,
bezpečnost osob nebo majetku nebo obrana státu
anebo je-li to nezbytné z důvodu plnění úkolu Poli-
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cie České republiky a nelze-li pro nebezpečí z pro-
dlení postupovat jinak, Úřad opatřením obecné po-
vahy na dobu nezbytně nutnou zakáže, omezí nebo
stanoví podmínky užívání vzdušného prostoru Čes-
ké republiky k létání bezpilotních letadel nad vyme-
zenými oblastmi; to neplatí, je-li nutno okamžitě za-
kázat, omezit nebo stanovit podmínky užívání
vzdušného prostoru České republiky k létání bez-
pilotních letadel z důvodu plnění úkolu Policie Čes-
ké republiky.

(2) Opatření obecné povahy vydá Úřad v do-
hodě s Ministerstvem obrany, které je dotčeným
orgánem v řízení o jeho návrhu.

(3) Návrh opatření obecné povahy se nezveřej-
ňuje a připomínky ani námitky se k němu nepodá-
vají.

(4) Opatření obecné povahy zveřejní na své
úřední desce pouze Úřad. Opatření obecné povahy
nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení veřejné vy-
hlášky.

(5) Příslušník Policie České republiky je opráv-
něn vydat pokyn, jímž v nezbytném rozsahu a na
dobu nezbytně nutnou zakáže, omezí nebo stanoví
podmínky užívání vzdušného prostoru České re-
publiky k létání bezpilotních letadel nad vymeze-
nými oblastmi, je-li takový pokyn nutno vydat
okamžitě z důvodu plnění úkolu Policie České re-
publiky.

§ 44i

(1) Úřad může opatřením obecné povahy na
základě podnětu osoby, která prokáže, že její práva
mají být takovým opatřením chráněna nebo že má
oprávněný zájem na takovém opatření, dočasně, nej-
déle však na období 5 po sobě jdoucích dnů, vymezit
část vzdušného prostoru České republiky, v níž

a) zakáže, omezí nebo stanoví podmínky užívání
vzdušného prostoru České republiky k létání
bezpilotních letadel, nebo

b) umožní létání bezpilotních letadel jednomu
provozovateli bezpilotního systému nebo kate-
gorii provozovatelů bezpilotních systémů.

(2) Neshledá-li Úřad důvod pro vydání opa-
tření obecné povahy, sdělí tuto skutečnost podateli
podnětu do 30 dnů ode dne, kdy mu byl podnět
doručen.

(3) V řízení o návrhu opatření obecné povahy
Úřad zohlední, zda

a) nelze ochrany práv či oprávněných zájmů sle-
dovaných podatelem podnětu dosáhnout jinak,

b) zájem na zachování přístupnosti vzdušného
prostoru České republiky nepřevažuje nad zá-
jmem na ochraně práv či oprávněných zájmů
podatele podnětu a

c) doba a rozsah požadovaného vymezení části
vzdušného prostoru České republiky nejsou
nepřiměřené.

(4) Opatření obecné povahy vydá Úřad v do-
hodě s Ministerstvem obrany. Návrh opatření obec-
né povahy Úřad projedná rovněž s dalším dotčeným
orgánem, jímž je obec, nad jejímž správním obvo-
dem se má vymezená část vzdušného prostoru na-
cházet. Doba zveřejnění návrhu opatření obecné po-
vahy je nejméně 5 dnů.

(5) Námitky proti návrhu opatření obecné po-
vahy mohou podat ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho
zveřejnění organizace sdružující v České republice
provozovatele bezpilotních systémů, dále provozo-
vatelé bezpilotních systémů, jsou-li jimi spolky po-
dle § 54n, a, určí-li tak Úřad, i jiné osoby, jejichž
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné po-
vahy přímo dotčeny.

(6) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.

§ 44j

(1) Digitální mapa pro užívání vzdušného pro-
storu České republiky k létání bezpilotních letadel
(dále jen „digitální mapa“) je informačním systémem
veřejné správy, jehož správcem je Úřad.

(2) V digitální mapě jsou vyznačeny části
vzdušného prostoru České republiky a k nim se
vztahující

a) pravidla létání bezpilotních letadel vymezená
opatřeními obecné povahy vydanými podle to-
hoto zákona,

b) pokyny vydané podle § 44 odst. 5 nebo § 44h
odst. 5 a

c) pravidla létání bezpilotních letadel stanovená ve
zvláštním právním předpisu41).

(3) Části vzdušného prostoru České republiky
a k nim se vztahující pokyny vydané podle § 44h
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odst. 5 vyznačí v digitální mapě neprodleně po jejich
vydání Policie České republiky.

(4) Pokyny vydané podle § 44 odst. 5 nebo
§ 44h odst. 5 nabývají právních účinků nejdříve
okamžikem jejich zveřejnění v digitální mapě.

(5) Údaje vedené v digitální mapě jsou veřejně
přístupné ve výměnném formátu způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.

(6) Údaje vedené v digitální mapě, způsob jejich
vedení a výměnný formát stanoví prováděcí právní
předpis.

39) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947, v platném
znění.

40) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664.
41) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

17. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 50a

Létání hasičských bezpilotních letadel

Nelze-li jinak zajistit plnění základního úkolu
Hasičského záchranného sboru České republiky po-
dle zákona o hasičském záchranném sboru, lze se
výjimečně při létání hasičských bezpilotních letadel
v rozsahu zcela nezbytném odchýlit od pravidel lé-
tání. V takovém případě je nutno dbát zvýšené
opatrnosti, aby nebyla ohrožena bezpečnost létání,
a zajistit koordinaci létání hasičských bezpilotních
letadel s létáním vojenských, policejních a celních
letadel.“.

18. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.

19. V části páté se za hlavu III vkládá nová
hlava IV, která včetně nadpisu a poznámky pod ča-
rou č. 42 zní:

„HLAVA IV

BEZPILOTNÍ SYSTÉMY

Díl 1

Provozovatelé bezpilotních systémů

§ 54a

Registr provozovatelů bezpilotních systémů

(1) Registr provozovatelů bezpilotních systémů
je informačním systémem veřejné správy, jehož

správcem je Úřad. V registru jsou vedeny údaje způ-
sobem a v rozsahu podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilot-
ních letadel39).

(2) Provozovatel bezpilotního systému, který je
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího provoz bezpilotních letadel39) povinen
se zapsat do registru provozovatelů bezpilotních sy-
stémů, může za účelem splnění této povinnosti učinit
podání rovněž způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup prostřednictvím uživatelského rozhraní stano-
veného Úřadem; v tomto případě musí být provozo-
vatel bezpilotního systému ztotožněn prostřednic-
tvím prostředků elektronické identifikace podle
právních předpisů upravujících elektronickou identi-
fikaci42).

(3) Úřad zajistí způsobem umožňujícím dál-
kový a nepřetržitý přístup poskytnutí údajů vede-
ných v registru provozovatelů bezpilotních systémů

a) Ministerstvu dopravy, Ministerstvu obrany
a Policii České republiky,

b) příslušnému orgánu jiného členského státu
Evropské unie, Agentuře a Evropské komisi a

c) poskytovateli letových provozních služeb, po-
skytovateli společné informační služby a posky-
tovateli služeb pro kontrolovaný provoz bez-
pilotních systémů podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího prostor
s kontrolovaným provozem bezpilotních systé-
mů40), poskytují-li služby ve vzdušném prosto-
ru České republiky vymezeném pro kontrolo-
vaný provoz bezpilotních systémů podle § 44g.

(4) Úřad rovněž poskytne údaje vedené v regis-
tru na žádost osobě, která prokáže právní zájem na
jejich poskytnutí.

(5) Provozovatel bezpilotního systému oznámí
Úřadu změnu údaje, který je zapsán v registru pro-
vozovatelů bezpilotních systémů, do 15 dnů ode
dne, kdy k ní došlo; oznámení může být učiněno
rovněž způsobem podle odstavce 2. Úřad změnu
údaje na základě oznámení v registru zapíše.

(6) Úřad zapíše do registru provozovatelů bez-
pilotních systémů údaj o tom, že provozovatel bez-
pilotního systému ukončil činnost spočívající v pro-
vozování bezpilotních systémů, oznámil-li provozo-
vatel bezpilotního systému tuto skutečnost Úřadu
nebo dozvěděl-li se Úřad o tom, že provozovatel
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bezpilotního systému zemřel anebo zanikl. Úřad
provede výmaz zápisu provozovatele bezpilotního
systému z registru po uplynutí 5 let ode dne, kdy
došlo k zápisu údaje o ukončení činnosti spočívající
v provozování bezpilotních systémů do registru.

§ 54b

Podání prostřednictvím uživatelského rozhraní

(1) Žadatel o udělení oprávnění k provozu bez-
pilotních systémů ve specifické kategorii provozu
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího provoz bezpilotních letadel39) může
podat žádost o udělení tohoto oprávnění rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřed-
nictvím uživatelského rozhraní stanoveného Úřa-
dem; v tomto případě musí být žadatel ztotožněn
prostřednictvím prostředků elektronické identifikace
podle právních předpisů upravujících elektronickou
identifikaci42).

(2) Osoba, která hodlá provozovat bezpilotní
systém ve specifické kategorii provozu v souladu se
standardním scénářem podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího provoz bez-
pilotních letadel39), může učinit prohlášení o souladu
se standardním scénářem rovněž způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatel-
ského rozhraní stanoveného Úřadem; v tomto pří-
padě musí být tato osoba ztotožněna prostřednic-
tvím prostředků elektronické identifikace podle
právních předpisů upravujících elektronickou identi-
fikaci42).

§ 54c

Omezení a odnímání oprávnění provozovatelů
bezpilotních systémů

(1) Úřad oprávnění k provozu bezpilotních
systémů nebo lehkých bezpilotních systémů ve spe-
cifické kategorii provozu odejme, požádal-li o to
jeho držitel. Přestal-li držitel oprávnění k provozu
bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních
systémů splňovat podmínky pro jeho udělení stano-
vené přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím provoz bezpilotních letadel39) nebo po-
rušil-li závažným způsobem povinnost stanovenou
tímto přímo použitelným předpisem, Úřad podle
povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění
omezí nebo odejme. Omezení oprávnění se provede
omezením účelu nebo způsobu provozování bez-

pilotních systémů anebo omezením části vzdušného
prostoru České republiky, kterou lze pro létání bez-
pilotních letadel užívat.

(2) Rozhodl-li Úřad o omezení oprávnění
k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bez-
pilotních systémů, vydá provozovateli bezpilotního
systému nový doklad osvědčující oprávnění k pro-
vozu bezpilotních systémů s dobou platnosti odpo-
vídající době platnosti původního dokladu nebo
nové osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních
systémů. Provozovatel bezpilotního systému ode-
vzdá původní doklad nebo osvědčení Úřadu do
5 dnů ode dne vydání nového dokladu nebo osvěd-
čení.

(3) Rozhodl-li Úřad o odnětí oprávnění k pro-
vozu bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilot-
ních systémů, odevzdá provozovatel bezpilotního
systému doklad osvědčující oprávnění k provozu
bezpilotních systémů nebo osvědčení provozovatele
lehkých bezpilotních systémů Úřadu do 5 dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí.

§ 54d

Pojištění

(1) Provozovatel bezpilotního systému v pod-
kategorii A2 otevřené kategorie provozu, provozo-
vatel bezpilotního systému v podkategorii A3 ote-
vřené kategorie provozu, pokud maximální vzletová
hmotnost bezpilotního letadla přesahuje 4 kg, a pro-
vozovatel bezpilotního systému ve specifické kate-
gorii provozu musí mít po celou dobu provozování
bezpilotního systému sjednáno pojištění odpověd-
nosti za škody z provozu bezpilotního systému a za-
placeno pojistné; to neplatí, je-li provozovatelem
bezpilotního systému spolek podle § 54n nebo člen
takového spolku.

(2) Nestanoví-li přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující pojištění leteckých do-
pravců a provozovatelů letadel10a) jinak, sjednává se
pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilot-
ního systému

a) v otevřené kategorii provozu ve vztahu ke všem
bezpilotním systémům provozovaným jejich
provozovatelem a

b) ve specifické kategorii provozu ve vztahu ke
každému bezpilotnímu systému samostatně.

(3) Minimální výši limitu pojistného plnění pro
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jednotlivé kategorie a podkategorie provozu stanoví
prováděcí právní předpis, nestanoví-li výši limitu po-
jistného plnění přímo použitelný předpis Evropské
unie upravující pojištění leteckých dopravců a provo-
zovatelů letadel10a).

Díl 2

Dálkově řídící piloti

§ 54e

(1) Úřad vydá osvědčení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 ote-
vřené kategorie provozu na žádost osoby, která
absolvovala výuku a úspěšně složila zkoušku z teore-
tických znalostí potřebných k řízení bezpilotního
systému v otevřené kategorii provozu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
provoz bezpilotních letadel39). Osvědčení Úřad vydá
namísto písemného vyhotovení rozhodnutí.

(2) Výuku a zkoušku provádí Úřad nebo jím
pověřená osoba. Výuku a zkoušku absolvuje zájemce
o jejich vykonání

a) způsobem umožňujícím dálkový přístup po
jeho ztotožnění prostřednictvím prostředků
elektronické identifikace podle právních před-
pisů upravujících elektronickou identifikaci42),
nebo

b) pomocí výpočetní techniky v místě určeném
Úřadem nebo jím pověřenou osobou poté, co
Úřad nebo jím pověřená osoba ověří jeho totož-
nost.

(3) Zkouška se skládá formou testu podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravu-
jícího provoz bezpilotních letadel39). Zkouška se vy-
hodnotí a její výsledek Úřad obdrží bezprostředně
po jejím vykonání automatizovaně.

(4) Osoba, která absolvovala výuku a úspěšně
složila zkoušku, podá žádost o vydání osvědčení
o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v pod-
kategorii A1 a A3 otevřené kategorie provozu bez-
prostředně po jejím úspěšném složení, a to
a) způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo
b) pomocí výpočetní techniky v místě jejich pro-

vedení.

(5) Řízení o žádosti, která nebyla podána bez-
prostředně po úspěšném složení zkoušky, Úřad
usnesením zastaví.

(6) V žádosti musí být vedle obecných náleži-
tostí podání podle správního řádu uvedeno, zda je
požadováno vydání osvědčení v listinné nebo elek-
tronické podobě. Požaduje-li žadatel vydání osvěd-
čení v elektronické podobě a nemá-li zpřístupněnou
datovou schránku, uvede v žádosti rovněž elektro-
nickou adresu, na niž je požaduje zaslat. Úřad odešle
osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím ve-
řejné datové sítě do datové schránky nebo na uvede-
nou elektronickou adresu. Je-li osvědčení odesláno
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nabývá
rozhodnutí o jeho vydání právní moci a právních
účinků dnem odeslání.

(7) Držitel osvědčení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 ote-
vřené kategorie provozu oznámí změnu údaje obsa-
ženého v tomto osvědčení Úřadu do 15 dnů ode dne,
kdy k ní došlo, a zároveň předloží doklady změnu
prokazující. Úřad vydá nové osvědčení se změně-
nými údaji a s dobou platnosti odpovídající době
platnosti původního osvědčení. Pro obsah oznámení
a postup Úřadu se odstavec 6 použije obdobně.

(8) Porušil-li držitel osvědčení o způsobilosti
k řízení bezpilotního systému v podkategorii A1
a A3 otevřené kategorie provozu závažným způso-
bem povinnost dálkově řídícího pilota stanovenou
přímo použitelným předpisem Evropské unie upra-
vujícím provoz bezpilotních letadel39), rozhodne
Úřad o jeho nezpůsobilosti k řízení bezpilotního
systému v této podkategorii. Dnem nabytí právní
moci rozhodnutí pozbývá osvědčení platnosti.
Bylo-li osvědčení vydáno v listinné podobě, odevzdá
je osoba, o jejíž nezpůsobilosti k řízení bezpilotního
systému bylo rozhodnuto, Úřadu do 15 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí. Osoba, o jejíž ne-
způsobilosti k řízení bezpilotního systému bylo roz-
hodnuto, může podat žádost o vydání nového
osvědčení nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne na-
bytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(9) Vzor osvědčení o způsobilosti k řízení bez-
pilotního systému v podkategorii A1 a A3 otevřené
kategorie provozu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 54f

(1) Úřad vydá osvědčení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému v podkategorii A2 otevřené
kategorie provozu podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilot-
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ních letadel39) na žádost osoby, která nejdéle 3 mě-
síce před podáním žádosti úspěšně složila dodateč-
nou zkoušku z teoretických znalostí podle tohoto
přímo použitelného předpisu. Osvědčení Úřad vydá
namísto písemného vyhotovení rozhodnutí.

(2) Dodatečnou zkoušku provádí Úřad nebo
jím pověřená osoba.

(3) Vykonat dodatečnou zkoušku může osoba,
která

a) prokáže svoji totožnost,

b) je držitelem platného osvědčení o způsobilosti
k řízení bezpilotního systému v podkategorii A1
a A3 otevřené kategorie provozu a

c) čestně prohlásí, že si osvojila praktické doved-
nosti pro řízení bezpilotního systému podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího provoz bezpilotních letadel39).

(4) Před vykonáním dodatečné zkoušky Úřad
nebo pověřená osoba ověří splnění podmínek podle
odstavce 3. Dodatečná zkouška se provádí pomocí
výpočetní techniky v místě určeném Úřadem nebo
jím pověřenou osobou a skládá se formou testu
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího provoz bezpilotních letadel39). Zkouš-
ka se vyhodnotí a její výsledek Úřad obdrží bezpro-
středně po jejím vykonání automatizovaně. Provádí-
-li dodatečnou zkoušku pověřená osoba, hradí ná-
klady na její vykonání žadatel.

(5) V žádosti musí být vedle obecných náleži-
tostí podání podle správního řádu uvedeno, zda je
požadováno vydání osvědčení v listinné nebo elek-
tronické podobě. Požaduje-li žadatel vydání osvěd-
čení v elektronické podobě a nemá-li zpřístupněnou
datovou schránku, uvede v žádosti rovněž elektro-
nickou adresu, na niž je požaduje zaslat. Úřad odešle
osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím ve-
řejné datové sítě do datové schránky nebo na uvede-
nou elektronickou adresu. Je-li osvědčení odesláno
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nabývá
rozhodnutí o jeho vydání právní moci a právních
účinků dnem odeslání.

(6) Držitel osvědčení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému v podkategorii A2 otevřené
kategorie provozu oznámí změnu údaje obsaženého
v tomto osvědčení Úřadu do 15 dnů ode dne, kdy
k ní došlo, a zároveň předloží doklady změnu pro-
kazující. Úřad vydá nové osvědčení se změněnými

údaji a s dobou platnosti odpovídající době platnosti
původního osvědčení. Pro obsah oznámení a postup
Úřadu se odstavec 5 použije obdobně.

(7) Porušil-li držitel osvědčení o způsobilosti
k řízení bezpilotního systému v podkategorii A2 ote-
vřené kategorie provozu závažným způsobem po-
vinnost dálkově řídícího pilota stanovenou přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
provoz bezpilotních letadel39), rozhodne Úřad o jeho
nezpůsobilosti k řízení bezpilotního systému v této
podkategorii. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí
pozbývá osvědčení platnosti. Bylo-li osvědčení vy-
dáno v listinné podobě, odevzdá je osoba, o jejíž
nezpůsobilosti k řízení bezpilotního systému bylo
rozhodnuto, Úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí. Osoba, o jejíž nezpůsobilosti k ří-
zení bezpilotního systému bylo rozhodnuto, může
podat žádost o vydání nového osvědčení nejdříve po
uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

§ 54g

(1) Úřad vydá osvědčení o teoretických znalos-
tech potřebných k řízení bezpilotního systému v sou-
ladu se standardním scénářem ve specifické kategorii
provozu podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel39)
na žádost osoby, která nejdéle 3 měsíce před po-
dáním žádosti úspěšně složila dodatečnou zkoušku
z teoretických znalostí podle tohoto přímo použi-
telného předpisu. Osvědčení Úřad vydá namísto pí-
semného vyhotovení rozhodnutí.

(2) Dodatečnou zkoušku provádí Úřad nebo
jím pověřená osoba.

(3) Vykonat dodatečnou zkoušku může osoba,
která

a) prokáže svoji totožnost a

b) je držitelem platného osvědčení o způsobilosti
k řízení bezpilotního systému v podkategorii A1
a A3 otevřené kategorie provozu.

(4) Před vykonáním dodatečné zkoušky Úřad
nebo pověřená osoba ověří splnění podmínek podle
odstavce 3. Dodatečná zkouška se provádí pomocí
výpočetní techniky v místě určeném Úřadem nebo
jím pověřenou osobou a skládá se formou testu po-
dle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího provoz bezpilotních letadel39).
Zkouška se vyhodnotí a její výsledek Úřad obdrží
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bezprostředně po jejím vykonání automatizovaně.
Provádí-li dodatečnou zkoušku pověřená osoba,
hradí náklady na její vykonání žadatel.

(5) V žádosti musí být vedle obecných náleži-
tostí podání podle správního řádu uvedeno, zda je
požadováno vydání osvědčení v listinné nebo elek-
tronické podobě. Požaduje-li žadatel vydání osvěd-
čení v elektronické podobě a nemá-li zpřístupněnou
datovou schránku, uvede v žádosti rovněž elektro-
nickou adresu, na niž je požaduje zaslat. Úřad odešle
osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím ve-
řejné datové sítě do datové schránky nebo na uvede-
nou elektronickou adresu. Je-li osvědčení odesláno
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nabývá
rozhodnutí o jeho vydání právní moci a právních
účinků dnem odeslání.

(6) Držitel osvědčení o teoretických znalostech
potřebných k řízení bezpilotního systému v souladu
se standardním scénářem ve specifické kategorii pro-
vozu oznámí změnu údaje obsaženého v tomto
osvědčení Úřadu do 15 dnů ode dne, kdy k ní došlo,
a zároveň předloží doklady změnu prokazující. Úřad
vydá nové osvědčení se změněnými údaji a s dobou
platnosti odpovídající době platnosti původního
osvědčení. Pro obsah oznámení a postup Úřadu se
odstavec 5 použije obdobně.

(7) Porušil-li držitel osvědčení o teoretických
znalostech potřebných k řízení bezpilotního systé-
mu v souladu se standardním scénářem ve specifické
kategorii provozu závažným způsobem povinnost
dálkově řídícího pilota stanovenou přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie upravujícím provoz
bezpilotních letadel39), rozhodne Úřad o jeho ne-
způsobilosti k řízení bezpilotního systému v souladu
se standardním scénářem. Dnem nabytí právní moci
rozhodnutí pozbývá osvědčení platnosti. Bylo-li
osvědčení vydáno v listinné podobě, odevzdá je
osoba, o jejíž nezpůsobilosti k řízení bezpilotního
systému bylo rozhodnuto, Úřadu do 15 dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí. Osoba, o jejíž
nezpůsobilosti k řízení bezpilotního systému bylo
rozhodnuto, může podat žádost o vydání nového
osvědčení nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne na-
bytí právní moci tohoto rozhodnutí.

§ 54h

(1) Úřad může pověřit prováděním výuky
a zkoušky pomocí výpočetní techniky podle § 54e
odst. 2 písm. b) a dodatečné zkoušky podle § 54f

a 54g osobu, která má právo k užívání nebytových
prostor a vybavení nezbytných pro provádění těchto
činností a která sama nebo prostřednictvím svého
zaměstnance zajistí dohled nad jejich prováděním.
V pověření Úřad stanoví podmínky pro zajištění
řádného provádění těchto činností.

(2) Úřad pověření podle odstavce 1 odejme,
pokud pověřená osoba

a) o to požádala,

b) přestala splňovat některou z podmínek pro po-
věření, nebo

c) porušila závažným způsobem povinnost stano-
venou tímto zákonem nebo podmínku stanove-
nou v pověření.

§ 54i

(1) Úřad na žádost držitele platného osvědčení
o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v pod-
kategorii A1 a A3 nebo A2 otevřené kategorie pro-
vozu nebo držitele platného osvědčení o teoretických
znalostech potřebných k řízení bezpilotního systé-
mu v souladu se standardním scénářem ve specifické
kategorii provozu vydá nové osvědčení, absolvoval-
-li žadatel školení k udržení teoretických znalostí
potřebných k řízení bezpilotního systému pro pří-
slušnou podkategorii otevřené kategorie provozu
nebo v souladu se standardním scénářem ve speci-
fické kategorii provozu. Nové osvědčení Úřad vydá
namísto písemného vyhotovení rozhodnutí.

(2) V žádosti musí být vedle obecných náleži-
tostí podání podle správního řádu uvedeno, zda je
požadováno vydání osvědčení v listinné nebo elek-
tronické podobě. Požaduje-li žadatel vydání osvěd-
čení v elektronické podobě a nemá-li zpřístupněnou
datovou schránku, uvede v žádosti rovněž elektro-
nickou adresu, na niž je požaduje zaslat. Úřad odešle
osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím ve-
řejné datové sítě do datové schránky nebo na uvede-
nou elektronickou adresu. Je-li osvědčení odesláno
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nabývá
rozhodnutí o jeho vydání právní moci a právních
účinků dnem odeslání.

(3) Školení provádí Úřad nebo jím pověřená
osoba.

(4) Úřad může pověřit prováděním školení
osobu, která

a) je odborně způsobilá k provádění tohoto ško-
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lení nebo zajistí jeho provádění prostřednictvím
svého odborně způsobilého zaměstnance a

b) má zpracovaný výukový plán zajišťující prová-
dění školení v rozsahu témat stanovených
přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím provoz bezpilotních letadel39).

(5) Odborně způsobilým k provádění školení je
ten, kdo

a) ukončil alespoň střední vzdělání s maturitní
zkouškou,

b) má praxi nejméně 3 roky v provozování nebo
řízení bezpilotních systémů a

c) úspěšně složil zkoušku před tříčlennou odbor-
nou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává ge-
nerální ředitel Úřadu.

(6) V pověření Úřad stanoví podmínky pro za-
jištění řádného provádění školení.

(7) Školení se provádí v místě určeném Úřadem
nebo jím pověřenou osobou. Úřad nebo pověřená
osoba ověří totožnost účastníka školení před jeho
zahájením. Pověřená osoba provádí školení v souladu
s výukovým plánem zajišťujícím provádění školení
v rozsahu témat stanovených přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím provoz bez-
pilotních letadel39). Pověřená osoba zašle potvrzení
o absolvování školení účastníkem elektronicky
Úřadu bezprostředně po jeho ukončení. Náklady
na absolvování školení hradí jeho účastník.

(8) Úřad pověření odejme, pokud pověřená
osoba

a) o to požádala,
b) přestala splňovat některou z podmínek pro po-

věření, nebo
c) porušila závažným způsobem povinnost stano-

venou tímto zákonem nebo podmínku stanove-
nou v pověření.

(9) Délku školení k udržení teoretických zna-
lostí potřebných k řízení bezpilotního systému pro
podkategorie otevřené kategorie provozu nebo v sou-
ladu se standardním scénářem ve specifické kategorii
provozu a obsah, formu a průběh zkoušky, jíž se
prokazuje odborná způsobilost k provádění školení,
stanoví prováděcí právní předpis.

§ 54j

Úřad odejme pověření k provádění výcviku

praktických dovedností potřebných k řízení bez-
pilotního systému v souladu se standardním scéná-
řem ve specifické kategorii provozu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
provoz bezpilotních letadel39) udělené podle tohoto
přímo použitelného předpisu, pokud pověřená
osoba

a) o to požádala,

b) přestala splňovat některou z podmínek pro po-
věření stanovenou tímto přímo použitelným
předpisem, nebo

c) porušila závažným způsobem povinnost stano-
venou tímto přímo použitelným předpisem.

§ 54k

(1) Řídit bezpilotní systém ve specifické kate-
gorii provozu, nejde-li o řízení bezpilotního systému
v souladu se standardním scénářem nebo řízení bez-
pilotního systému podle § 54n, může pouze osoba,
která je držitelem potvrzení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému ve specifické kategorii pro-
vozu. Potvrzení vydá provozovatel bezpilotního
systému, který je držitelem oprávnění k provozu
bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních
systémů, osobě, která

a) je držitelem platného osvědčení o způsobilosti
k řízení bezpilotního systému v podkategorii A1
a A3 otevřené kategorie provozu,

b) absolvovala školení k získání teoretických zna-
lostí a praktických dovedností potřebných k ří-
zení bezpilotního systému ve specifické katego-
rii provozu a

c) je s tímto provozovatelem bezpilotního systému
ve smluvním vztahu, jehož předmětem je řízení
bezpilotního systému pro tohoto provozova-
tele; to neplatí, jde-li o vydání potvrzení tomuto
provozovateli bezpilotního systému.

(2) Provádění školení zajišťuje provozovatel
bezpilotního systému, který je držitelem oprávnění
k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bez-
pilotních systémů,

a) v rozsahu a způsobem, který je stanoven v do-
kladu osvědčujícím oprávnění k provozu bez-
pilotních systémů nebo v osvědčení provozova-
tele lehkých bezpilotních systémů, a

b) ve spolupráci s osobou pověřenou Úřadem na
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základě smlouvy, kterou s ní provozovatel bez-
pilotního systému uzavřel.

(3) Úřad pověří k uskutečňování spolupráce
s provozovatelem bezpilotního systému při prová-
dění školení osobu, která je k tomu odborně způso-
bilá nebo zajistí její uskutečňování prostřednictvím
svého odborně způsobilého zaměstnance. Odborně
způsobilým je ten, kdo

a) ukončil alespoň střední vzdělání s maturitní
zkouškou,

b) má praxi nejméně 3 roky v provozování nebo
řízení bezpilotních systémů a

c) úspěšně složil zkoušku před tříčlennou odbor-
nou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává ge-
nerální ředitel Úřadu.

(4) V pověření Úřad stanoví podmínky pro
uskutečňování řádné spolupráce s provozovatelem
bezpilotního systému při provádění školení. Usku-
tečňovat spolupráci nesmí ten, jehož poměr k provo-
zovateli bezpilotního systému nebo jím vykonávané
činnosti anebo k dálkově řídícímu pilotu ohrožuje
její řádné uskutečňování.

(5) Úřad pověření odejme, pokud pověřená
osoba

a) o to požádala, nebo

b) porušila závažným způsobem povinnost stano-
venou tímto zákonem nebo podmínku stanove-
nou v pověření.

(6) Porušil-li držitel potvrzení o způsobilosti
k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii
provozu závažným způsobem povinnost dálkově ří-
dícího pilota stanovenou přímo použitelným před-
pisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilot-
ních letadel39), rozhodne Úřad o jeho nezpůsobilosti
k řízení bezpilotního systému v této kategorii.
Účastníkem řízení je rovněž provozovatel bezpilot-
ního systému, který potvrzení vydal. Osobě, o jejíž
nezpůsobilosti k řízení bezpilotního systému bylo
rozhodnuto, může provozovatel bezpilotního systé-
mu vydat nové potvrzení nejdříve po uplynutí 6 mě-
síců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Zjistí-li Úřad, že potvrzení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému ve specifické kategorii pro-
vozu bylo osobě vydáno před uplynutím této lhůty
jiným provozovatelem bezpilotního systému, sdělí
mu bezodkladně tuto skutečnost a vyzve držitele

takto vydaného potvrzení k jeho vrácení provozova-
teli bezpilotního systému.

(7) Držitel potvrzení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému ve specifické kategorii pro-
vozu vrátí toto potvrzení provozovateli bezpilotního
systému, který mu je vydal, bezodkladně poté, co

a) přestal být držitelem platného osvědčení o způ-
sobilosti k řízení bezpilotního systému v pod-
kategorii A1 a A3 otevřené kategorie provozu,

b) bylo rozhodnuto o jeho nezpůsobilosti k řízení
bezpilotního systému ve specifické kategorii
provozu,

c) zanikl jeho smluvní vztah s provozovatelem
bezpilotního systému, jehož předmětem bylo
řízení bezpilotního systému pro tohoto provo-
zovatele, nebo

d) byl Úřadem podle odstavce 6 vyzván k jeho
vrácení.

(8) Došlo-li u držitele potvrzení o způsobilosti
k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii
provozu, který toto potvrzení vydal, ke skutečnosti
podle odstavce 7 písm. a) nebo b), nesmí do doby
opětovného vydání osvědčení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 ote-
vřené kategorie provozu nebo do doby vydání no-
vého potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního
systému ve specifické kategorii provozu řídit bez-
pilotní systém ve specifické kategorii provozu,
nejde-li o řízení bezpilotního systému v souladu se
standardním scénářem nebo řízení bezpilotního sy-
stému podle § 54n.

(9) Provozovatel bezpilotního systému bezod-
kladně poté, co

a) vydá potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilot-
ního systému ve specifické kategorii provozu,
zašle jeho kopii Úřadu, a

b) u držitele jím vydaného potvrzení o způsobilosti
k řízení bezpilotního systému ve specifické ka-
tegorii provozu nastal důvod pro jeho vrácení
podle odstavce 7 písm. a) nebo c), sdělí tuto
skutečnost Úřadu.

(10) Vzor potvrzení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému ve specifické kategorii pro-
vozu, témata, která musí zahrnovat školení k získání
teoretických znalostí a praktických dovedností po-
třebných k řízení bezpilotního systému ve specifické
kategorii provozu, a obsah, formu a průběh
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zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost
k uskutečňování spolupráce s provozovatelem bez-
pilotního systému při provádění školení, stanoví
prováděcí právní předpis.

§ 54l

(1) Registr dálkově řídících pilotů je informač-
ním systémem veřejné správy, jehož správcem je
Úřad. V registru jsou vedeny údaje o držiteli do-
kladu osvědčujícího způsobilost k řízení bezpilot-
ního systému, jimiž jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum narození,

c) adresa pobytu a

d) údaje o způsobilosti k řízení bezpilotního sy-
stému.

(2) Úřad zajistí způsobem umožňujícím dál-
kový a nepřetržitý přístup poskytnutí údajů vede-
ných v registru dálkově řídících pilotů Ministerstvu
dopravy, Ministerstvu obrany a Policii České repub-
liky. Úřad rovněž poskytne údaje vedené v registru
na žádost osobě, která prokáže právní zájem na jejich
poskytnutí.

(3) Údaje vedené v registru dálkově řídících pi-
lotů se uchovávají po dobu platnosti dokladu osvěd-
čujícího způsobilost k řízení bezpilotního systému
a dále 5 let po jejím uplynutí.

(4) Údaje o způsobilosti k řízení bezpilotního
systému, které jsou vedeny v registru dálkově řídí-
cích pilotů, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 54m

(1) Policie České republiky a Úřad mohou vy-
zvat dálkově řídícího pilota k

a) prokázání jeho totožnosti,

b) předložení dokladu osvědčujícího jeho způsobi-
lost k řízení bezpilotního systému,

c) podrobení se orientačnímu vyšetření nebo od-
bornému lékařskému vyšetření podle zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návy-
kových látek, nebo

d) přerušení letu bezpilotního letadla za účelem
výkonu kontroly nebo ukončení ohrožení bez-
pečnosti létání.

(2) Dálkově řídící pilot je povinen výzvě podle
odstavce 1 vyhovět.

Díl 3

Spolky

§ 54n

Provozování a řízení bezpilotních systémů
v rámci spolku

(1) Bezpilotní systém může provozovat nebo
řídit člen spolku, jde-li o spolek, jemuž bylo uděleno
oprávnění k provádění rekreačních, sportovních
nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vy-
stoupení (dále jen „oprávnění spolku“). Provozovat
bezpilotní systém může rovněž spolek, jemuž bylo
uděleno oprávnění spolku (dále jen „oprávněný spo-
lek“).

(2) Bezpilotní systém může řídit rovněž osoba,
která nemá trvalý ani jiný pobyt v České republice,
není členem oprávněného spolku a je členem ob-
dobné organizace se sídlem na území jiného státu,
účastní-li se soutěže nebo veřejného leteckého vy-
stoupení pořádaných oprávněným spolkem (dále
jen „účastník mezinárodní akce“) v místě a čase jejich
konání; za provozovatele takto řízeného bezpilot-
ního systému se považuje oprávněný spolek.

§ 54o

Oprávnění spolku

(1) Úřad udělí oprávnění spolku na žádost
spolku, pokud

a) má sídlo na území České republiky,
b) má zřízenu kontrolní komisi,

c) členové jeho statutárního orgánu a kontrolní
komise jsou bezúhonní,

d) alespoň 1 člen statutárního orgánu a 1 člen kon-
trolní komise mají praxi nejméně 3 roky v pro-
vozování nebo řízení bezpilotních systémů,

e) osoby, které budou zajišťovat školení členů
spolku řídících bezpilotní systémy a účastníků
mezinárodních akcí, mají praxi nejméně 3 roky
v provozování nebo řízení bezpilotních systémů
a

f) má vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní
kontroly a pravidla, které zajišťují bezpečné
provozování a řízení bezpilotních systémů z hle-
diska
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1. ochrany života, zdraví, majetku a soukromí
osob, ochrany civilního letectví před proti-
právními činy a ochrany životního prostředí,

2. plnění podmínek stanovených přímo použi-
telným předpisem Evropské unie upravují-
cím provoz bezpilotních letadel39), od nichž
se žadatel nehodlá odchýlit, a

3. plnění povinností uvedených v odstavci 5.

(2) V žádosti musí být vedle obecných náleži-
tostí podání podle správního řádu vymezeny pod-
mínky stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních le-
tadel39), od nichž se žadatel hodlá odchýlit, a pod-
mínky, které se uplatní namísto nich. K žádosti
o udělení oprávnění spolku musí být přiloženy

a) doklad ne starší než 3 měsíce prokazující spl-
nění podmínky bezúhonnosti člena statutárního
orgánu nebo kontrolní komise, je-li občanem
jiného státu, vydaný státem, jehož je tato osoba
občanem, nebo čestné prohlášení, pokud tento
stát takový doklad nevydává; u občana jiného
členského státu Evropské unie může být tento
doklad nahrazen výpisem z Rejstříku trestů
s přílohou obsahující informace zapsané v evi-
denci trestů jiného členského státu Evropské
unie a

b) doklady prokazující splnění podmínek uvede-
ných v odstavci 1 písm. d) až f).

(3) Za bezúhonnou se pro účely řízení o žádosti
o udělení oprávnění spolku považuje fyzická osoba,
která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný
trestný čin ani nebyla pravomocně odsouzena pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s pro-
vozováním nebo řízením bezpilotního systému, po-
kud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Pro
účely ověření bezúhonnosti si Úřad vyžádá výpis
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elek-
tronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Pro účely ověření bezúhonnosti je Úřad
rovněž oprávněn vyžádat si od soudu stejnopis pra-
vomocného rozhodnutí. Neobsahuje-li rozhodnutí
skutečnosti rozhodné pro ověření bezúhonnosti, je
Úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu,
které tyto skutečnosti obsahují.

(4) Oprávněný spolek upraví pravidla zajišťující
bezpečné provozování a řízení bezpilotních systémů
z hledisek uvedených v odstavci 1 písm. f) tak, aby

byla v souladu s podmínkami stanovenými v opráv-
nění spolku. Do doby úpravy pravidel spolku nesmí
člen oprávněného spolku, oprávněný spolek ani
účastník mezinárodní akce provozovat nebo řídit
bezpilotní systém.

(5) Oprávněný spolek

a) zveřejní způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup pravidla zajišťující bezpečné provozování
a řízení bezpilotních systémů z hledisek uvede-
ných v odstavci 1 písm. f) upravená podle od-
stavce 4 (dále jen „pravidla spolku“),

b) prokazatelně seznámí své členy a účastníky
mezinárodní akce, kteří hodlají provozovat
nebo řídit bezpilotní systém, s pravidly spolku,

c) zajistí, aby jeho členové řídící bezpilotní systém
a účastníci mezinárodní akce absolvovali školení
k získání teoretických znalostí, popřípadě prak-
tických dovedností, potřebných k řízení bez-
pilotního systému v rozsahu a způsobem, který
je stanoven v oprávnění spolku, a po absolvo-
vání tohoto školení vydá těmto členům průkaz
člena spolku řídícího bezpilotní systém,

d) vede seznam svých členů provozujících nebo
řídících bezpilotní systém a účastníků meziná-
rodní akce a tento seznam průběžně aktualizuje,

e) provádí dohled nad provozováním a řízením
bezpilotních systémů a přijímá opatření k ná-
pravě v případě zjištění porušení pravidel
spolku,

f) se zdrží výkonu podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti jako činnosti hlavní,

g) prokazatelně a bezodkladně oznámí osobě,
která byla členem spolku provozujícím nebo ří-
dícím bezpilotní systém, skutečnost, že její člen-
ství ve spolku zaniklo,

h) dodržuje pravidla spolku, je-li provozovatelem
bezpilotního systému, a

i) musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za
škody z provozu bezpilotního systému a zapla-
ceno pojistné s minimální výší limitu pojistného
plnění stanovenou pravidly spolku nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravu-
jícím pojištění leteckých dopravců a provozova-
telů letadel10a), je-li provozovatelem bezpilot-
ního systému.

(6) Oprávněný spolek oznámí Úřadu změnu
skutečnosti, na jejímž základě bylo oprávnění spolku
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uděleno, do 15 dnů ode dne, kdy k ní došlo, a zá-
roveň předloží doklady tuto změnu prokazující.
Úřad rozhodnutí o udělení oprávnění spolku změní,
jde-li o skutečnost v tomto rozhodnutí uvedenou
a jsou-li i nadále v rozsahu oznámené změny splněny
podmínky pro udělení oprávnění spolku.

(7) Úřad oprávnění spolku odejme, požádal-li
o to oprávněný spolek. Přestal-li oprávněný spolek
splňovat podmínky pro udělení oprávnění spolku
nebo porušil-li závažným způsobem povinnost sta-
novenou tímto zákonem anebo podmínku stanove-
nou v oprávnění spolku, Úřad podle povahy a roz-
sahu zjištěných nedostatků oprávnění spolku omezí
nebo odejme. Omezení oprávnění spolku se provede
omezením účelu nebo způsobu provozování bez-
pilotních systémů anebo omezením části vzdušného
prostoru České republiky, kterou lze pro létání bez-
pilotních letadel užívat.

(8) Vyhoví-li Úřad žádosti oprávněného spolku
o udělení nového oprávnění spolku, zaniká dosa-
vadní oprávnění spolku dnem nabytí právní moci
rozhodnutí, jímž bylo této žádosti vyhověno.

(9) Úřad zveřejní způsobem umožňujícím dál-
kový přístup rozhodnutí o

a) udělení oprávnění spolku,

b) změně rozhodnutí o udělení oprávnění spolku,
nebo

c) omezení nebo odnětí oprávnění spolku.

§ 54p

Povinnosti člena oprávněného spolku a účastníka
mezinárodní akce a povinnost spojená se zánikem

členství v oprávněném spolku

(1) Člen oprávněného spolku provozující nebo
řídící bezpilotní systém a účastník mezinárodní akce
dodržují pravidla spolku.

(2) Stanoví-li tak pravidla spolku nebo přímo
použitelný předpis Evropské unie upravující pojiště-
ní leteckých dopravců a provozovatelů letadel10a),
musí mít člen oprávněného spolku, je-li provozova-
telem bezpilotního systému, sjednáno pojištění od-
povědnosti za škody z provozu bezpilotního systé-
mu a zaplaceno pojistné s minimální výší limitu po-
jistného plnění stanovenou pravidly spolku nebo
tímto přímo použitelným předpisem.

(3) Osoba, jejíž členství v oprávněném spolku

zaniklo, vrátí spolku průkaz člena spolku řídícího
bezpilotní systém do 15 dnů ode dne, kdy se o této
skutečnosti dozvěděla. Byl-li průkaz člena spolku
řídícího bezpilotní systém vydán v elektronické po-
době, nesmí osoba, jejíž členství ve spolku zaniklo,
tento průkaz používat.

Díl 4

Společná informační služba a služby
pro kontrolovaný provoz bezpilotních systémů

§ 54q

Zveřejňování údajů o poskytovatelích služeb

Úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup údaje o poskytovatelích společné informační
služby a poskytovatelích služeb pro kontrolovaný
provoz bezpilotních systémů podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího prostor
s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů40),
jimž vydal osvědčení podle tohoto přímo použitel-
ného předpisu. Zveřejňovanými údaji jsou obchodní
firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení, adresa sídla a identifikační číslo poskytovatele,
bylo-li přiděleno, a dále vymezení jím poskytova-
ných služeb.

§ 54r

Omezení a odnětí oprávnění k poskytování služeb

(1) Přestal-li poskytovatel společné informační
služby nebo poskytovatel služeb pro kontrolovaný
provoz bezpilotních systémů podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího prostor
s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů40)
splňovat podmínky pro udělení oprávnění stanovené
tímto přímo použitelným předpisem, neposkytuje-li
službu v rozsahu nebo způsobem podle tohoto
přímo použitelného předpisu nebo porušil-li závaž-
ným způsobem jinou jím stanovenou povinnost,
Úřad podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků
oprávnění k poskytování služeb tímto poskytovate-
lem omezí nebo odejme. Úřad oprávnění k poskyto-
vání služeb poskytovatelem společné informační
služby nebo poskytovatelem služeb pro kontrolo-
vaný provoz bezpilotních systémů podle přímo po-
užitelného předpisu Evropské unie upravujícího
prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních
systémů40)
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a) omezí nebo odejme rovněž tehdy, požádá-li
o to poskytovatel, nebo

b) odejme rovněž tehdy, nezahájil-li poskytovatel
poskytování těchto služeb do 6 měsíců od udě-
lení oprávnění k jejich poskytování nebo nepo-
skytuje-li tyto služby po dobu delší než 12 po
sobě jdoucích měsíců.

(2) Omezení oprávnění k poskytování služeb
poskytovatelem společné informační služby nebo
poskytovatelem služeb pro kontrolovaný provoz
bezpilotních systémů podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího prostor s kon-
trolovaným provozem bezpilotních systémů40) se
provede omezením rozsahu poskytovaných služeb
nebo způsobu jejich poskytování anebo omezením
části vzdušného prostoru České republiky, v níž
lze tyto služby poskytovat. Rozhodl-li Úřad o ome-
zení oprávnění, vydá poskytovateli společné infor-
mační služby nebo poskytovateli služeb pro kontro-
lovaný provoz bezpilotních systémů podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních
systémů40) nové osvědčení dokládající toto opráv-
nění; poskytovatel odevzdá původní osvědčení
Úřadu do 15 dnů ode dne vydání nového osvědčení.

(3) Rozhodl-li Úřad o odnětí oprávnění k po-
skytování služeb poskytovatelem společné infor-
mační služby nebo poskytovatelem služeb pro kon-
trolovaný provoz bezpilotních systémů podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
prostor s kontrolovaným provozem bezpilotních
systémů40), odevzdá poskytovatel osvědčení doklá-
dající toto oprávnění Úřadu do 15 dnů ode dne na-
bytí právní moci rozhodnutí.

Díl 5

Použití ustanovení zákona a předpisů Evropské unie
na bezpilotní systémy

§ 54s

(1) Na bezpilotní systémy, jejich registraci
a způsobilost, osoby vykonávající činnosti souvise-
jící se zajištěním jejich bezpečného a plynulého pro-
vozu, létání bezpilotních letadel ve vzdušném pro-
storu České republiky, oznamování jiných než váž-
ných incidentů souvisejících s provozem bezpilot-
ních systémů a létání bezpilotních letadel za účelem

rekreace, individuální potřeby, sportu nebo výcviku
pilotů se nepoužijí
a) části druhá a třetí,
b) část pátá hlavy II a III, s výjimkou § 50, 50a

a 53,

c) § 55b odst. 1 a

d) část sedmá.

(2) Na projektování, výrobu, údržbu, provoz
a řízení bezpilotního systému v otevřené nebo spe-
cifické kategorii provozu pro celní, policejní, zá-
chranné nebo hasičské účely se přímo použitelný
předpis Evropské unie upravující společná pravidla
v oblasti civilního letectví1c) a přímo použitelné
předpisy Evropské unie vydané na jeho základě po-
užijí.

42) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve
znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/
/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifi-
kaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/
/93/ES, v platném znění.“.

Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V.

20. V § 78 se na konci textu věty první doplňují
slova „ ; to neplatí pro uskutečňování leteckého ve-
řejného vystoupení bezpilotními systémy v otevřené
kategorii provozu nebo oprávněným spolkem“.

21. V § 85e odst. 1 se věta první nahrazuje vě-
tou „Každý, u něhož to vyžaduje přímo použitelný
předpis Evropské unie upravující ochranu civilního
letectví před protiprávními činy23), musí být spole-
hlivý.“.

22. V § 85e odst. 2 větě první se část věty za
středníkem včetně středníku zrušuje.

23. V § 85e odst. 2 větě druhé se slova „služ-
bu u“ nahrazují slovy „službu nebo závislou práci
u Ministerstva obrany,“.

24. V § 85e odst. 3 písmeno d) zní:

„d) vymezení činnosti, kterou žadatel hodlá vyko-
návat a k jejímuž výkonu musí být spolehlivý,“.

25. V § 85e odst. 3 písm. e) se za slovo „žá-
dosti“ vkládají slova „nebo, byl-li žadateli v období
5 let před podáním žádosti Úřadem vydán doklad
o spolehlivosti, za období ode dne vydání předcho-
zího dokladu o spolehlivosti do dne podání žádosti“.
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26. V § 85f odst. 2 větě první se slova „s jejím
vstupem bez doprovodu do vyhrazeného bezpeč-
nostního prostoru“ nahrazují slovy „s činností, již
hodlá vykonávat a k jejímu výkonu musí být spole-
hlivá,“.

27. V § 85h větě první se slova „10 dnů“ na-
hrazují slovy „15 dnů“.

28. V § 85h větě třetí se slova „20 dnů“ nahra-
zují slovy „25 dnů“.

29. V § 85h se věta poslední nahrazuje větou
„Obsahuje-li závazné stanovisko nebo jeho pod-
klady utajované informace, nelze do těchto písem-
ností nahlížet a jsou uchovávány odděleně mimo
spis. V případě, že podklady pro vydání závazného
stanoviska obsahují utajované informace, v odůvod-
nění závazného stanoviska se na tyto podklady od-
káže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel je-
jich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodně-
ní závazného stanoviska pouze v obecné rovině sku-
tečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.“.

30. V § 85j odst. 1 větě první se slova „a doba
jeho platnosti činí 5 let“ zrušují.

31. V § 85j odst. 1 větě druhé se slova „která
mu umožnila vstup bez doprovodu do vyhrazeného
bezpečnostního prostoru“ nahrazují slovy „pro kte-
rou vykonává činnost, k jejímuž výkonu musí být
spolehlivý, a provozovateli letiště, vydal-li mu le-
tištní identifikační průkaz“.

32. V § 85j se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Doklad o spolehlivosti je platný po dobu 1 roku od
jeho vydání.“.

33. V § 85j odst. 4 větě první se slova „která mu
umožnila vstup bez doprovodu do vyhrazeného
bezpečnostního prostoru“ nahrazují slovy „pro kte-
rou vykonává činnost, k jejímuž výkonu musí být
spolehlivý, a provozovateli letiště, vydal-li mu le-
tištní identifikační průkaz“.

34. V § 85l odst. 1 větě první se slova „jejich
šetření“ nahrazují slovy „šetření Policie České re-
publiky“.

35. § 85v se včetně nadpisu zrušuje.

36. V § 85w se slova „tyto osoby absolvovaly
odbornou přípravu v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civil-
ního letectví před protiprávními činy23)“ nahrazují

slovy „pracovní činnosti stanovené přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu
civilního letectví před protiprávními činy23) vykoná-
valy fyzické osoby, které úspěšně absolvovaly od-
bornou přípravu“.

37. V § 88 odst. 1 písm. j) se slova „Evropské
agentury pro bezpečnost letectví a do výboru usta-
noveného podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1c)“ nahrazují slovy „Agentury a do
výboru ustanoveného podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravi-
dla v oblasti civilního letectví1c)“.

38. V § 89 odst. 1 písm. a) se slova „Evropskou
agenturou pro bezpečnost letectví“ nahrazují slovem
„Agenturou“.

39. V § 89 odst. 2 se písmena b) až d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až y) se označují jako písme-
na b) až v).

40. V § 89 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slova
„ke zřizování“ nahrazují slovy „v ochranných pás-
mech leteckých staveb k provozování“ a slova
„v ochranných pásmech leteckých staveb a mimo
ochranné pásmo k umístění staveb a zařízení pře-
sahujících stanovenou výšku, nebo staveb a zařízení“
se zrušují.

41. V § 89 odst. 2 písm. g) se slova „kterým se
omezuje nebo zakazuje“ nahrazují slovy „jímž se
vymezují pravidla“.

42. V § 89 odst. 2 písm. o) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 2 až 6.

43. V § 89 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena x) a y), která znějí:

„x) plní úkoly příslušného úřadu podle přímo po-
užitelného předpisu Evropské unie upravujícího
provoz bezpilotních letadel39) a přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího
prostor s kontrolovaným provozem bezpilot-
ních systémů40), s výjimkou úkolů plněných
Ústavem, a

y) je správcem registru dálkově řídících pilotů.“.

44. V § 92 odst. 1 písm. k) a v § 93 odst. 1
písm. f) se slova „bodu 7“ nahrazují slovy „bodu 6“.

45. Poznámka pod čarou č. 26 zní:
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„26) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/1139, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012
ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla
létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů
v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí
nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007,
(ES) č. 1794/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010,
v platném znění.“.

46. V § 92a odst. 1 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) v rozporu s § 85e odst. 1 není spolehlivá, ačko-
liv to u ní vyžaduje přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující ochranu civilního le-
tectví před protiprávními činy23),“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písme-
na d) až h).

47. Poznámka pod čarou č. 27 zní:

„27) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998, v platném
znění.“.

48. V § 92a odst. 3 písm. a) se slova „písm. c)
nebo g)“ nahrazují slovy „písm. d) nebo h)“.

49. V § 92a odst. 3 písm. b) se slova „d), e)
nebo g)“ nahrazují slovy „c), e), f) nebo h)“.

50. V § 92a odst. 3 písm. c) se slova „písm. f)
nebo g)“ nahrazují slovy „písm. g) nebo h)“.

51. Poznámka pod čarou č. 28 zní:

„28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/1139.
Nařízení Komise (EU) 2015/340.“.

52. Za § 92b se vkládá nový § 92c, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 43 zní:

„§ 92c

Přestupky na úseku řízení a provozování
bezpilotních systémů

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím provoz bezpilotních letadel39)

a) jako dálkově řídící pilot

1. řídí bezpilotní systém, aniž by byla držitelem
platného dokladu osvědčujícího její způsobi-
lost k řízení bezpilotního systému nebo

v době, kdy nesmí řídit bezpilotní systém
z důvodu podle § 54k odst. 8,

2. řídí bezpilotní systém pod vlivem alkoholu,

3. řídí bezpilotní systém ve stavu vylučujícím
způsobilost, který si přivodila požitím alko-
holického nápoje, nebo pod vlivem jiné ná-
vykové látky,

4. při řízení bezpilotního systému neudržuje
bezpilotní letadlo ve vizuálním dohledu, ne-
provede dostatečnou vizuální kontrolu
vzdušného prostoru v okolí bezpilotního le-
tadla nebo nepřeruší let bezpilotního letadla
ohrožující bezpečnost létání,

5. při řízení bezpilotního systému poruší pra-
vidlo užívání vzdušného prostoru České re-
publiky vymezené opatřením obecné po-
vahy, pokyn vydaný podle § 44 odst. 5 nebo
§ 44h odst. 5 nebo provozní omezení stano-
vené tímto přímo použitelným předpisem,
přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím provádění letů ve vzduš-
ném prostoru26), dokladem osvědčujícím
oprávnění k provozu bezpilotních systémů,
osvědčením provozovatele lehkých bezpilot-
ních systémů nebo pravidly spolku,

6. řídí bezpilotní systém v oblasti zásahu složek
integrovaného záchranného systému nebo
v její blízkosti,

7. nesplní některou z povinností stanovených
tímto přímo použitelným předpisem a způ-
sobí tím nehodu, nebo

8. nesplní jinou tímto přímo použitelným před-
pisem stanovenou povinnost dálkově řídí-
cího pilota před zahájením nebo během letu
bezpilotního letadla,

b) provozuje bezpilotní systém ve specifické kate-
gorii provozu bez oprávnění k provozu bez-
pilotních systémů nebo prohlášení o souladu
se standardním scénářem,

c) jako provozovatel bezpilotního systému

1. provozuje bezpilotní systém nesplňující
technické požadavky stanovené tímto přímo
použitelným předpisem, přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím bez-
pilotní systémy43) nebo oprávněním k pro-
vozu bezpilotních systémů,

2. nezajistí, aby jí provozovaný bezpilotní
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systém byl řízen pilotem, který dosáhl věku
16 let,

3. není zapsána v registru provozovatelů bez-
pilotních systémů,

4. neuvede své registrační číslo na bezpilotním
letadlu,

5. nenahlásí Ústavu ve stanovené lhůtě nebo
stanoveným způsobem událost související
s bezpečností jí provozovaného bezpilotního
systému, nebo

6. nesplní některou z povinností stanovených
tímto přímo použitelným předpisem a způ-
sobí tím nehodu,

d) jako provozovatel bezpilotního systému ve spe-
cifické kategorii provozu

1. provozuje bezpilotní systém v rozporu
s podmínkami stanovenými dokladem
osvědčujícím oprávnění k provozu bezpilot-
ních systémů,

2. nezajistí dodržení provozních omezení sta-
novených tímto přímo použitelným předpi-
sem, přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím provádění letů ve
vzdušném prostoru26), dokladem osvědčují-
cím oprávnění k provozu bezpilotních systé-
mů nebo pravidly spolku,

3. pravidelně nevyhodnocuje dostatečnost při-
jatých opatření ke zmírnění rizik nebo je ne-
aktualizuje,

4. nepožádá o změnu oprávnění k provozu
bezpilotních systémů, nebo

5. neoznámí Úřadu změnu údaje obsaženého
v prohlášení o souladu se standardním scéná-
řem, nebo

e) jako provozovatel bezpilotního systému nesplní
jinou tímto přímo použitelným předpisem sta-
novenou povinnost provozovatele bezpilotního
systému.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím prostor s kontrolovaným provo-
zem bezpilotních systémů40) jako provozovatel bez-
pilotního systému

a) provozuje bezpilotní systém, aniž by dodržela
pravidla užívání vzdušného prostoru České re-
publiky vymezená opatřením obecné povahy
vydaným podle § 44g nebo využila služby pro

kontrolovaný provoz bezpilotních systémů po-
skytované v části vzdušeného prostoru České
republiky vymezené tímto opatřením obecné
povahy,

b) před zahájením nebo během letu bezpilotního
letadla nesplní některou z povinností stanove-
ných tímto přímo použitelným předpisem, nebo

c) nepřijme opatření nebo postupy pro nepředví-
dané situace anebo tato opatření nebo tyto po-
stupy nezpřístupní poskytovatelům služeb pro
kontrolovaný provoz bezpilotních systémů.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako držitel

1. osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilot-
ního systému v podkategorii A1 a A3 ote-
vřené kategorie provozu v rozporu s § 54e
odst. 7 neoznámí ve stanovené lhůtě změnu
údaje obsaženého v tomto osvědčení nebo
nepředloží doklady tuto změnu prokazující,

2. osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilot-
ního systému v podkategorii A1 a A3 ote-
vřené kategorie provozu, o jehož nezpůsobi-
losti k řízení bezpilotního systému bylo roz-
hodnuto, v rozporu s § 54e odst. 8 neode-
vzdá toto osvědčení ve stanovené lhůtě
Úřadu,

3. osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilot-
ního systému v podkategorii A2 otevřené ka-
tegorie provozu v rozporu s § 54f odst. 6
neoznámí ve stanovené lhůtě změnu údaje
obsaženého v tomto osvědčení nebo nepřed-
loží doklady tuto změnu prokazující,

4. osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilot-
ního systému v podkategorii A2 otevřené ka-
tegorie provozu, o jehož nezpůsobilosti k ří-
zení bezpilotního systému bylo rozhodnuto,
v rozporu s § 54f odst. 7 neodevzdá toto
osvědčení ve stanovené lhůtě Úřadu,

5. osvědčení o teoretických znalostech potřeb-
ných k řízení bezpilotního systému v souladu
se standardním scénářem ve specifické kate-
gorii provozu v rozporu s § 54g odst. 6 ne-
oznámí ve stanovené lhůtě změnu údaje ob-
saženého v tomto osvědčení nebo nepředloží
doklady tuto změnu prokazující,

6. osvědčení o teoretických znalostech potřeb-
ných k řízení bezpilotního systému v souladu
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se standardním scénářem ve specifické kate-
gorii provozu, o jehož nezpůsobilosti k řízení
bezpilotního systému bylo rozhodnuto,
v rozporu s § 54g odst. 7 neodevzdá toto
osvědčení ve stanovené lhůtě Úřadu, nebo

7. potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilot-
ního systému ve specifické kategorii provozu
v rozporu s § 54k odst. 7 nevrátí ve stano-
vené lhůtě toto potvrzení provozovateli bez-
pilotního systému,

b) jako dálkově řídící pilot v rozporu s § 54m
odst. 2 nevyhoví výzvě Policie České republiky
nebo Úřadu k

1. prokázání své totožnosti,

2. předložení dokladu osvědčujícího její způso-
bilost k řízení bezpilotního systému,

3. podrobení se orientačnímu vyšetření nebo
odbornému lékařskému vyšetření, nebo

4. přerušení letu bezpilotního letadla,

c) jako provozovatel bezpilotního systému

1. v rozporu s § 54a odst. 5 neoznámí ve stano-
vené lhůtě Úřadu změnu údaje zapsaného
v registru provozovatelů bezpilotních systé-
mů,

2. v rozporu s § 54c odst. 2 nebo 3 neodevzdá
ve stanovené lhůtě doklad osvědčující opráv-
nění k provozu bezpilotních systémů nebo
osvědčení provozovatele lehkých bezpilot-
ních systémů,

3. v rozporu s § 54d nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím pojiš-
tění leteckých dopravců a provozovatelů le-
tadel10a) nemá sjednáno pojištění odpověd-
nosti za škody z provozu bezpilotního sy-
stému s minimální stanovenou výší limitu
pojistného plnění nebo zaplaceno pojistné,

4. v rozporu s § 54k odst. 1 nevydá potvrzení
o způsobilosti k řízení bezpilotního systému
ve specifické kategorii provozu nebo toto
potvrzení vydá, aniž jsou pro to splněny
podmínky,

5. v rozporu s § 54k odst. 2 nezajistí provádění
školení ve stanoveném rozsahu, stanoveným
způsobem nebo ve spolupráci s osobou po-
věřenou Úřadem,

6. v rozporu s § 54k odst. 9 písm. a) nezašle ve
stanovené lhůtě kopii jí vydaného potvrzení

o způsobilosti dálkově řídícího pilota ve spe-
cifické kategorii provozu Úřadu, nebo

7. v rozporu s § 54k odst. 9 písm. b) nesdělí ve
stanovené lhůtě Úřadu, že u držitele jí vy-
daného potvrzení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému ve specifické kategorii
provozu nastal důvod pro jeho vrácení,

d) jako člen oprávněného spolku

1. v rozporu s § 54o odst. 4 provozuje nebo řídí
bezpilotní systém, nebo

2. provozující bezpilotní systém v rozporu
s § 54p odst. 2 nemá sjednáno pojištění od-
povědnosti za škody z provozu bezpilotního
systému s minimální stanovenou výší limitu
pojistného plnění nebo zaplaceno pojistné,
nebo

e) jako osoba, jejíž členství v oprávněném spolku
zaniklo, v rozporu s § 54p odst. 3 použije prů-
kaz člena oprávněného spolku řídícího bez-
pilotní systém nebo tento průkaz nevrátí ve sta-
novené lhůtě.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a) bodu 2, 3 nebo 8, písm. d)
bodu 5 nebo písm. e), odstavce 2 písm. b) nebo
odstavce 3 písm. a), písm. b) bodu 1, 2 nebo 3,
písm. c) bodu 1, 2 nebo 7 nebo písm. e),

b) do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a) bodu 4 nebo 6, písm. c) bo-
du 2 nebo 5 nebo písm. d) bodu 3 nebo 4 nebo
odstavce 3 písm. c) bodu 6,

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a) bodu 1, 5 nebo 7, písm. b),
písm. c) bodu 1, 3 nebo 4 nebo písm. d) bodu 1
nebo 2, odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo od-
stavce 3 písm. b) bodu 4, písm. c) bodu 3, 4
nebo 5 nebo písm. d), nebo

d) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. c) bodu 6.

43) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945,
v platném znění.“.

53. V § 93 odst. 1 písm. i) se slova „o společ-
ných pravidlech v oblasti civilního letectví30)“ nahra-
zují slovy „upravujícího společná pravidla v oblasti
civilního letectví1c)“.
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Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

54. V § 93a odst. 2 písmeno h) zní:

„h) zaměstnavatel fyzické osoby, která má vykoná-
vat pracovní činnosti stanovené přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie upravujícím
ochranu civilního letectví před protiprávními
činy23), v rozporu s § 85w nezajistí, aby tyto
pracovní činnosti vykonávaly fyzické osoby,
které úspěšně absolvovaly odbornou pří-
pravu,“.

55. Za § 93c se vkládá nový § 93d, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 44 zní:

„§ 93d

Přestupky právnických a podnikajících
fyzických osob na úseku provozování

bezpilotních systémů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použi-
telným předpisem Evropské unie upravujícím pro-
voz bezpilotních letadel39)

a) provozuje bezpilotní systém ve specifické kate-
gorii provozu bez oprávnění k provozu bez-
pilotních systémů nebo prohlášení o souladu
se standardním scénářem,

b) jako provozovatel bezpilotního systému

1. provozuje bezpilotní systém nesplňující
technické požadavky stanovené tímto přímo
použitelným předpisem, přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím bezpi-
lotní systémy43), dokladem osvědčujícím
oprávnění k provozu bezpilotních systémů
nebo osvědčením provozovatele lehkých
bezpilotních systémů,

2. nezajistí, aby jí provozovaný bezpilotní
systém byl řízen pilotem, který dosáhl vě-
ku 16 let,

3. není zapsána v registru provozovatelů bez-
pilotních systémů,

4. neuvede své registrační číslo na bezpilotním
letadlu,

5. nenahlásí Ústavu ve stanovené lhůtě nebo
stanoveným způsobem událost související
s bezpečností jí provozovaného bezpilotního
systému, nebo

6. nesplní některou z povinností stanovených

tímto přímo použitelným předpisem a způ-
sobí tím nehodu,

c) jako provozovatel bezpilotního systému ve spe-
cifické kategorii provozu

1. provozuje bezpilotní systém v rozporu
s podmínkami stanovenými dokladem
osvědčujícím oprávnění k provozu bezpilot-
ních systémů nebo osvědčením provozova-
tele lehkých bezpilotních systémů,

2. nezajistí dodržení provozních omezení sta-
novených tímto přímo použitelným předpi-
sem, přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím provádění letů ve
vzdušném prostoru26), dokladem osvědčují-
cím oprávnění k provozu bezpilotních systé-
mů, osvědčením provozovatele lehkých bez-
pilotních systémů nebo pravidly spolku,

3. pravidelně nevyhodnocuje dostatečnost při-
jatých opatření ke zmírnění rizik nebo je ne-
aktualizuje,

4. nepožádá o změnu oprávnění k provozu
bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilot-
ních systémů,

5. neoznámí Úřadu změnu údaje obsaženého
v prohlášení o souladu se standardním scéná-
řem,

6. neudržuje jí zavedený systém řízení bezpeč-
nosti provozovatele lehkých bezpilotních
systémů,

7. neaktualizuje příručku k osvědčení provozo-
vatele lehkých bezpilotních systémů nebo
takto aktualizovanou příručku nepředloží
Úřadu, nebo

8. neposkytne části příručky k osvědčení pro-
vozovatele lehkých bezpilotních systémů za-
městnancům, nebo

d) jako provozovatel bezpilotního systému nesplní
jinou tímto přímo použitelným předpisem sta-
novenou povinnost provozovatele bezpilotního
systému.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použi-
telným předpisem Evropské unie upravujícím pro-
stor s kontrolovaným provozem bezpilotních systé-
mů40)

a) poskytuje společnou informační službu nebo
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službu pro kontrolovaný provoz bezpilotních
systémů bez oprávnění,

b) jako poskytovatel společné informační služby
nebo poskytovatel služeb pro kontrolovaný
provoz bezpilotních systémů neposkytuje
službu v rozsahu nebo způsobem podle tohoto
přímo použitelného předpisu,

c) jako poskytovatel služeb pro kontrolovaný pro-
voz bezpilotních systémů

1. nepřijme opatření ke koordinaci činností
s poskytovateli letových provozních služeb,
nebo

2. neoznámí Úřadu zahájení nebo ukončení po-
skytování služeb pro kontrolovaný provoz
bezpilotních systémů, nebo

d) jako provozovatel bezpilotního systému

1. provozuje bezpilotní systém, aniž by do-
držela pravidla užívání vzdušného prostoru
České republiky vymezená opatřením obec-
né povahy vydaným podle § 44g nebo vy-
užila služby pro kontrolovaný provoz bez-
pilotních systémů poskytované v části vzduš-
ného prostoru České republiky vymezené
tímto opatřením obecné povahy,

2. před zahájením nebo během letu bezpilot-
ního letadla nesplní některou z povinností
stanovených tímto přímo použitelným před-
pisem, nebo

3. nepřijme opatření nebo postupy pro nepřed-
vídané situace anebo tato opatření nebo tyto
postupy nezpřístupní poskytovatelům služeb
pro kontrolovaný provoz bezpilotních systé-
mů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že

a) jako provozovatel bezpilotního systému

1. v rozporu s § 54a odst. 5 neoznámí ve stano-
vené lhůtě Úřadu změnu údaje zapsaného
v registru provozovatelů bezpilotních systé-
mů,

2. v rozporu s § 54c odst. 2 nebo 3 neodevzdá
ve stanovené lhůtě doklad osvědčující opráv-
nění k provozu bezpilotních systémů nebo
osvědčení provozovatele lehkých bezpilot-
ních systémů,

3. v rozporu s § 54d nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím pojiš-

tění leteckých dopravců a provozovatelů le-
tadel10a) nemá sjednáno pojištění odpověd-
nosti za škody z provozu bezpilotního sy-
stému s minimální stanovenou výší limitu
pojistného plnění nebo zaplaceno pojistné,

4. v rozporu s § 54k odst. 1 nevydá potvrzení
o způsobilosti k řízení bezpilotního systému
ve specifické kategorii provozu nebo toto
potvrzení vydá, aniž jsou pro to splněny
podmínky,

5. v rozporu s § 54k odst. 2 nezajistí provádění
školení ve stanoveném rozsahu, stanoveným
způsobem nebo ve spolupráci s osobou po-
věřenou Úřadem,

6. v rozporu s § 54k odst. 9 písm. a) nezašle ve
stanovené lhůtě kopii jí vydaného potvrzení
o způsobilosti dálkově řídícího pilota ve spe-
cifické kategorii provozu Úřadu, nebo

7. v rozporu s § 54k odst. 9 písm. b) nesdělí ve
stanovené lhůtě Úřadu, že u držitele jí vy-
daného potvrzení o způsobilosti k řízení
bezpilotního systému ve specifické kategorii
provozu nastal důvod pro jeho vrácení,

b) jako oprávněný spolek

1. v rozporu s § 54o odst. 4 provozuje bez-
pilotní systém,

2. v rozporu s § 54o odst. 5 písm. a) nezveřejní
pravidla spolku,

3. v rozporu s § 54o odst. 5 písm. b) neseznámí
své členy nebo účastníky mezinárodní akce,
kteří hodlají provozovat nebo řídit bez-
pilotní systém, s pravidly spolku,

4. v rozporu s § 54o odst. 5 písm. c) nezajistí,
aby jeho členové řídící bezpilotní systém
nebo účastníci mezinárodní akce absolvovali
stanovené školení, nebo těmto členům ne-
vydá po absolvování tohoto školení průkaz
člena spolku řídícího bezpilotní systém,

5. v rozporu s § 54o odst. 5 písm. d) nevede
seznam svých členů provozujících nebo řídí-
cích bezpilotní systém nebo účastníků mezi-
národní akce nebo tento seznam průběžně
neaktualizuje,

6. v rozporu s § 54o odst. 5 písm. e) neprovádí
dohled nad provozováním a řízením bez-
pilotních systémů nebo nepřijme opatření
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k nápravě v případě zjištění porušení pravidel
spolku,

7. v rozporu s § 54o odst. 5 písm. f) se nezdrží
výkonu podnikání nebo jiné výdělečné čin-
nosti jako činnosti hlavní,

8. v rozporu s § 54o odst. 5 písm. g) neoznámí
ve stanovené lhůtě osobě, která byla členem
spolku provozujícím nebo řídícím bezpilotní
systém, skutečnost, že její členství ve spolku
zaniklo,

9. provozující bezpilotní systém v rozporu
s § 54o odst. 5 písm. i) nemá sjednáno pojiš-
tění odpovědnosti za škody z provozu bez-
pilotního systému s minimální stanovenou
výší limitu pojistného plnění nebo zaplaceno
pojistné, nebo

10. v rozporu s § 54o odst. 6 neoznámí ve sta-
novené lhůtě Úřadu změnu skutečnosti, na
jejímž základě bylo oprávnění spolku udě-
leno, nebo nepředloží doklady tuto změnu
prokazující,

c) jako člen oprávněného spolku

1. v rozporu s § 54o odst. 4 provozuje nebo řídí
bezpilotní systém, nebo

2. provozující bezpilotní systém v rozporu
s § 54p odst. 2 nemá sjednáno pojištění od-
povědnosti za škody z provozu bezpilotního
systému s minimální stanovenou výší limitu
pojistného plnění nebo zaplaceno pojistné,

d) jako poskytovatel společné informační služby
nebo poskytovatel služeb pro kontrolovaný
provoz bezpilotních systémů podle přímo po-
užitelného předpisu Evropské unie upravujícího
prostor s kontrolovaným provozem bezpilot-
ních systémů40) v rozporu s § 54r odst. 2 ne-
bo 3 neodevzdá ve stanovené lhůtě osvědčení
dokládající oprávnění k poskytování společné
informační služby nebo služby pro kontrolo-
vaný provoz bezpilotních systémů, nebo

e) jako poskytovatel letových provozních služeb
neposkytuje provozní informace podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího požadavky na poskytovatele služeb při
uspořádání letového provozu44).

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. c) bodu 5 nebo písm. d), od-

stavce 2 písm. d) bodu 2 nebo odstavce 3
písm. a) bodu 1, 2 nebo 7, písm. b) bodu 8 nebo
písm. d),

b) do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. b) bodu 2 nebo 5 nebo písm. c)
bodu 3, 4 nebo 8 nebo odstavce 3 písm. a) bo-
du 6 nebo písm. b) bodu 10,

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a), písm. b) bodu 1, 3 nebo 4
nebo písm. c) bodu 1, 2, 6 nebo 7, odstavce 2
písm. c) bodu 2 nebo písm. d) bodu 1 nebo 3
nebo odstavce 3 písm. a) bodu 3, 4 nebo 5,
písm. b) bodu 2 až 5 nebo 9 nebo písm. c),

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 3 písm. b) bodu 1, 6 nebo 7,

e) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. b) bodu 6 nebo odstavce 2
písm. b) nebo písm. c) bodu 1 nebo odstavce 3
písm. e), nebo

f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestu-
pek podle odstavce 2 písm. a).

(5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do
2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a).

44) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne
1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky
na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového
provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě
uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují
nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU)
č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění
nařízení (EU) č. 677/2011, v platném znění.“.

56. V § 94 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Příkazem na místě může přestupky podle
tohoto zákona projednávat rovněž Policie České re-
publiky, jde-li o přestupky podle

a) § 92c odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 2 nebo § 92c
odst. 3 písm. b), nebo

b) § 92c odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 4 nebo § 93d
odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo 4, řídí-li provozo-
vatel bezpilotního systému tento systém v době
spáchání přestupku.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

57. § 95 včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:
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„§ 95

Jsou-li splněny podmínky stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
společná pravidla v oblasti civilního letectví1c), za
nichž je možné vyjmutí letadla z jeho působnosti,
nepoužije se na projektování, výrobu, údržbu a pro-
voz letadla tento přímo použitelný předpis ani přímo
použitelné předpisy Evropské unie vydané na jeho
základě; to neplatí pro projektování, výrobu, údržbu
a provoz letadla, pro které bylo vydáno osvědčení
nebo učiněno prohlášení podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravi-
dla v oblasti civilního letectví45).

45) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/
/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/1139.“.

58. V § 99a odst. 3 se za slova „nevztahuje
na“ vkládají slova „§ 54n odst. 2, § 54o odst. 1
písm. a) a“.

59. V § 102 odst. 1 se za text „§ 44 odst. 7,“
vkládá text „§ 44j odst. 6,“ a za text „§ 51a odst. 11,“
se vkládá text „§ 54d odst. 3, § 54e odst. 9, § 54i
odst. 9, § 54k odst. 10, § 54l odst. 4,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

Čl. II

V § 3 odst. 3 písm. v) zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění zákona č. 127/2014 Sb. a zákona č. 261/2017
Sb., se slova „a uskutečňování odborné přípravy
v oblasti ochrany civilního letectví před protipráv-
ními činy23f)“ nahrazují slovy „ , uskutečňování od-
borné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví
před protiprávními činy a provozování bezpilotního
systému držitelem oprávnění k provozu bezpilotních
systémů nebo lehkých bezpilotních systémů ve spe-
cifické kategorii provozu23f)“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky

Čl. III

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravo-

dajských službách České republiky, ve znění zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona
č. 251/2017 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb., se slova
„a v centrálním registru řidičů3h)“ nahrazují slovy
„ , v centrálním registru řidičů3h), v registru provo-
zovatelů bezpilotních systémů12) a v registru dálkově
řídících pilotů12)“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

„12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
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č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona

č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona
č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona
č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona
č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona
č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona
č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona
č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona
č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona
č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona
č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona
č. 369/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona
č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona
č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona
č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona
č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona
č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona
č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona
č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona
č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona
č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona
č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona
č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona
č. 96/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona
č. 225/2022 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., se mění
takto:

1. Položka 51 zní:

„Položka 51

1. Přijetí žádosti o povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní
potřebu Kč 10 000

2. Přijetí žádosti o prodloužení platnosti nebo změnu povolení k provádění leteckých prací
nebo leteckých činností pro vlastní potřebu Kč 1 500

3. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické kategorii
provozu Kč 4 000

4. Změna dokladu osvědčujícího oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické
kategorii provozu Kč 400

5. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu lehkých bezpilotních systémů ve specifické
kategorii provozu Kč 25 000

6. Změna osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů Kč 2 500
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7. Provedení dodatečné zkoušky z teoretických znalostí žadatele o vydání osvědčení o způ-
sobilosti k řízení bezpilotního systému Úřadem pro civilní letectví Kč 500

8. Přijetí žádosti o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo
soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení bezpilotními systémy Kč 10 000

9. Změna rozhodnutí o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo
soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení bezpilotními systémy Kč 2 500

10. Přijetí žádosti o udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení Kč 3 000

Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí
bezpilotních systémů.

2. Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou dále osvobozeny propagační parašutistické akce, které
jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí.“.

2. V položce 52 písm. e) se za slova „po sobě
jdoucích“ vkládají slova „nebo vymezení
části vzdušného prostoru opatřením obecné
povahy z důvodu ochrany práv či oprávně-
ných zájmů žadatele“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh

Čl. V

V části druhé hlavě I zákona č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich
dodávání na trh, ve znění zákona č. 265/2017 Sb.,
zákona č. 526/2020 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.,
se doplňuje oddíl 7, který včetně nadpisu a po-
známky pod čarou č. 19 zní:

„Oddíl 7

Bezpilotní systémy

§ 27f

(1) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující bezpilotní systémy19) na
vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České repub-
lice orgán dozoru.

(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující bezpilotní systémy na ja-

zyk určený nebo požadovaný členským státem, je
tímto jazykem v České republice český jazyk.

19) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945
ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o pro-
vozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí, v plat-
ném znění.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Čl. VI

V části sedmnácté článku XXIX zákona č. 284/
/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvis-
losti s přijetím stavebního zákona, se body 11 a 12
zrušují.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 39 a 40, která na-
bývají účinnosti dnem 1. července 2023.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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432

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2022,

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 další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zá-
kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona
č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona
č. 543/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona
č. 418/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona
č. 217/2022 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-

povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb.“ zrušují.

2. V poznámce pod čarou č. 16 se věta „Směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze
dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schva-
lování motorových vozidel a jejich přípojných vozi-
del, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostat-
ných technických celků určených pro tato vozidla
(rámcová směrnice), v platném znění.“ zrušuje.

3. V poznámce pod čarou č. 32 se slova „Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/
/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneu-
matik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důle-
žité parametry, v platném znění.“ zrušují.

4. Na konci poznámky pod čarou č. 32 se na
samostatné řádky doplňují věty „Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne
30. května 2018 o schvalování motorových vozidel
a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, kon-
strukčních 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, v platném
znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne
17. dubna 2019 o technických informacích nezbyt-
ných pro technické prohlídky kontrolovaných polo-
žek, o používání doporučených metod technických
prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týka-
jících se formátu údajů a postupů pro přístup k pří-
slušným technickým informacím.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/
/740 ze dne 25. května 2020 o označování pneumatik
s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry,
o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení naří-
zení (ES) č. 1222/2009.“.
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5. V § 1 odst. 1 písm. b) se slovo „jejich“ zru-
šuje.

6. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „těchto vozidel, jejich systémů, kon-
strukčních částí a samostatných technických celků“.

7. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „uvádějí na trh
vozidla“ nahrazují slovy „dodávají na trh vozidla,
jejich systémy, konstrukční části a samostatné tech-
nické celky“.

8. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropské unie38) výkon státní správy a státního do-
zoru v oblasti nesilničních mobilních strojů a jejich
motorů“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

„38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hod-
noty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek
a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mo-
bilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/
/68/ES, v platném znění.“.

9. V § 1 odst. 3 se slovo „vozidla.1)“ nahrazuje
slovy „vozidla1) a motorová vozidla, jejichž kon-
strukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h-1.“.

10. V § 2 odst. 2 se slova „k provozu na po-
zemních komunikacích schváleno“ nahrazují slovy
„na pozemních komunikacích provozováno“.

11. V § 2 odstavec 9 zní:

„(9) Výrobcem je osoba, která

a) vyrábí vozidlo, jeho systém, konstrukční část
nebo samostatný technický celek nebo si je ne-
chává navrhnout nebo vyrobit a

b) uvádí je na trh pod svým jménem nebo ochran-
nou známkou nebo je používá pro vlastní po-
třebu.“.

12. V § 2 odstavec 12 zní:

„(12) Nové vozidlo je vozidlo, které dosud ne-
bylo v České republice ani v jiném státě registrováno
ani provozováno, s výjimkou zkušebního nebo ma-
nipulačního provozu.“.

13. V § 2 odst. 14 se slova „jednotlivých vozi-
del a výměnných nástaveb nebo malých sérií“ zru-
šují.

14. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova „a speciální
vozidla“ zrušují.

15. V § 3 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem,
pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m,
jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1

nebo jejich maximální přípustná hmotnost pře-
vyšuje 450 kg, a“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

16. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto zá-
kladní druhy:

a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich pří-
pojná vozidla,

b) pracovní stroje samojízdné,

c) pracovní stroje nesené,

d) pracovní stroje přípojné,
e) výměnná tažená zařízení,
f) vozidla určená především pro jízdu na sněhu,
g) vozidla určená především pro jízdu v terénu,

h) jednonápravové traktory a jejich přípojná vo-
zidla,

i) speciální tahače a jejich přípojná vozidla,
j) přepravníky pracovních adaptérů a

k) ostatní zvláštní vozidla.“.

17. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „ , technic-
kých průkazů silničního vozidla“ zrušují.

18. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a technic-
kého průkazu silničního vozidla“ zrušují.

19. V § 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až m) se označují jako pís-
mena c) až l).

20. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova „technického
průkazu“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci“.

21. V § 4 odst. 2 písm. f) se za slova „průkazu
silničního vozidla“ vkládají slova „nebo obdobného
dokladu“.

22. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „a technic-
kého průkazu silničního vozidla“ zrušují.

23. V § 4 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) tovární značka silničního vozidla, jeho ob-
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chodní označení a označení typu silničního vo-
zidla,“.

24. V § 4 odst. 3 písm. j) se slovo „naloženého“
a slovo „naložené“ zrušují.

25. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene k)
doplňují slova „ , hodnota emisí CO2 a údaje o spo-
třebě paliva“.

26. V § 4 odst. 3 písm. n) se slovo „povolení“
nahrazuje slovem „schválení“.

27. V § 4 odst. 5 se text „§ 30 odst. 2 písm. b)“
nahrazuje slovy „osvědčení o schválení jednotlivě
vyrobeného silničního vozidla“.

28. V § 4 odst. 7 se slova „g), h), i) a k)“ na-
hrazují slovy „f), g), h) a j)“.

29. V § 5 odst. 5 písm. c) se slova „e) a f)“ na-
hrazují slovy „d) a e)“.

30. V § 5 odst. 6 se text „§ 28 odst. 1 písm. q)“
nahrazuje textem „§ 28 odst. 1 písm. p)“.

31. V § 5 odst. 8 písm. a) se slova „a) až f), h)
a i)“ nahrazují slovy „a) až e), g) a h)“.

32. V § 5a odst. 2, § 6 odst. 5 písm. b) bodě 3,
§ 38 odst. 1 písm. e), § 79 odst. 5 a v § 80 odst. 4
písm. f) se slovo „jednotlivě“ zrušuje.

33. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „motorové vozidlo a přípojné“ zrušují a za
slovo „vozidlo“ se vkládají slova „ , jehož technická
způsobilost podléhá schválení,“.

34. V § 6 odst. 2 se slova „motorové vozidlo
nebo přípojné“ zrušují.

35. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „motorové vozidlo nebo přípojné“ zrušují
a za slovo „vozidlo“ se vkládají slova „ , jehož tech-
nická způsobilost podléhá schválení,“.

36. V § 6 odst. 3 písm. d) se slovo „a“ nahra-
zuje čárkou.

37. V § 6 odst. 3 písm. e) bodě 1 se slovo „jí“
nahrazuje slovem „mu“.

38. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně
poznámky pod čarou č. 39 znějí:

„f) jsou podle evidenční kontroly provedené v Čes-
ké republice skutečný stav silničního vozidla
a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uve-

denými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a),
nejde-li o nové vozidlo, a

g) nejde o neúplné silniční vozidlo podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího schvalování vozidel kategorií M, N a O39)
nebo přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího schvalování vozidel katego-
rie L29).

39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/858, v platném znění.“.

39. V § 6 odst. 3 písm. f) se slova „uvedenými
v dokladech“ zrušují.

40. V § 6 odst. 4 písm. a) se slova „značku a ob-
chodní název stanovený výrobcem, typ silničního
vozidla, obchodní označení, číslo technického prů-
kazu“ nahrazují slovy „tovární značku silničního vo-
zidla, jeho obchodní označení a označení typu“.

41. 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, schvále-
ným orgánem jiného členského státu s plat-
ností ve všech členských státech nebo schvá-
leným 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 vy-
dané jiným členským státem, technický prů-
kaz silničního vozidla vydaný jiným člen-
ským 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

4. rozhodnutí o schválení technické způsobi-
losti dovezeného silničního vozidla,“.

42. V § 6 odst. 5 písm. a) bodě 3 se slova
„ , technický průkaz silničního vozidla vydaný jiným
členským státem“ zrušují.
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43. V § 6 odst. 5 písm. b) bodě 3 se text
„odst. 4“ zrušuje.

44. V § 6 odst. 5 písmeno c) zní:

„c) osvědčení o registraci silničního vozidla vydané
jiným členským státem a, byl-li vydán, tech-
nický průkaz silničního vozidla, jde-li o silniční
vozidlo registrované v jiném členském státě a ne-
byly-li tyto doklady odevzdány při schvalování
technické způsobilosti dovezeného vozidla,“.

45. V § 6 odst. 5 písm. c) se slova „a, byl-li vy-
dán, technický průkaz silničního vozidla“ zrušují
a slova „nebyly-li tyto doklady odevzdány“ se na-
hrazují slovy „nebylo-li osvědčení odevzdáno“.

46. V § 6 odst. 5 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písme-
na e) a f).

47. V § 6 odst. 5 písm. f) se slova „potřebném
pro vydání technického průkazu vozidla“ nahrazují
slovy „podle § 4 odst. 3“.

48. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Podává-li se žádost o zápis silničního vo-
zidla do registru silničních vozidel v elektronické po-
době, přiloží žadatel k žádosti kopie dokladů podle
odstavce 5 v elektronické podobě. Doklad podle od-
stavce 5 písm. a), s výjimkou dokladu podle od-
stavce 5 písm. a) bodu 4, a doklad podle odstavce 5
písm. c) předloží žadatel obecnímu úřadu obce s roz-
šířenou působností při vydání technického průkazu
a osvědčení o registraci silničního vozidla; nepřed-
loží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s roz-
šířenou působností zápis silničního vozidla do regis-
tru silničních vozidel neprovede.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.

49. V § 6 odst. 6 větě druhé se slova „technic-
kého průkazu a“ zrušují.

50. V § 6 odst. 7 větě třetí se slova „technického
průkazu a“ zrušují.

51. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňují věty
„Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do
registru silničních vozidel v elektronické podobě
a byla-li plná moc podepsána úředně ověřeným pod-
pisem zmocnitele, přiloží se k žádosti plná moc
představující výstup z autorizované konverze doku-

mentů nebo kopie plné moci. Byla-li k žádosti
přiložena kopie plné moci, předloží se plná moc
v listinné podobě obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností při vydání technického průkazu a osvěd-
čení o registraci silničního vozidla; není-li plná moc
předložena v listinné podobě, obecní úřad obce s roz-
šířenou působností zápis silničního vozidla do regis-
tru silničních vozidel neprovede.“.

52. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „nebo zapíše
do technického průkazu silničního vozidla údaje
o vlastníkovi silničního vozidla a údaje o provozova-
teli silničního vozidla, není-li vlastník současně pro-
vozovatelem silničního vozidla, a registrační značku“
nahrazují slovy „silničního vozidla“.

53. V § 7 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

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

54. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „a technický
průkaz silničního vozidla, pokud byl vydán“ zrušují.

55. V § 7 odst. 4 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Byla-li u silničního vozidla zjištěna vážná nebo
nebezpečná závada, provede obecní úřad obce s roz-
šířenou působností zápis o této závadě v technickém
průkazu silničního vozidla.“.

56. V § 7 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

57. V § 7 odst. 5 se slova „a technického prů-
kazu“ a slova „a technický průkaz“ zrušují a slovo
„jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

58. V § 7 odst. 6 se slova „vzor technického
průkazu a způsob provádění zápisu v technickém
průkazu silničního vozidla,“ zrušují.

59. § 7a včetně nadpisu zní:

„§ 7a

Rezervace registrační značky

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
sdělí osobě, která podá žádost o rezervaci registrační
značky obsahující vedle obecných náležitostí podání
identifikační číslo silničního vozidla (VIN) nebo vý-
robní číslo podvozku silničního vozidla, jaká regis-
trační značka bude tomuto vozidlu přidělena, bude-
-li žádost o zápis silničního vozidla do registru sil-
ničních vozidel podána u téhož obecního úřadu obce
s rozšířenou působností do 1 měsíce ode dne podání
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žádosti o rezervaci, a tuto registrační značku pro
vozidlo rezervuje.

(2) Je-li podána žádost o zápis silničního vozid-
la do registru silničních vozidel podle odstavce 1,
obecní úřad obce s rozšířenou působností silničnímu
vozidlu přidělí postupem podle § 7 rezervovanou
registrační značku; jinak rezervace registrační značky
zaniká.“.

60. V § 7c odst. 1 písm. b) se slova „3 měsíce“
nahrazují slovy „6 měsíců“.

61. V § 7f odst. 1 se slova „technického prů-
kazu silničního vozidla nebo“ a slova „technického
průkazu nebo“ zrušují a slova „Poškozený tech-
nický průkaz silničního vozidla nebo“ se nahrazují
slovem „Poškozené“.

62. V § 7f odst. 2 se slova „nový technický prů-
kaz silničního vozidla nebo“ nahrazují slovem
„nové“.

63. V § 7f odst. 3 se slova „technického prů-
kazu silničního vozidla a“ a slova „technickém prů-
kazu silničního vozidla nebo“ zrušují.

64. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova „tech-
nický průkaz a“ zrušují.

65. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 1 se čárka na-
hrazuje slovem „a“.

66. V § 8 odst. 4 písm. a) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

67. V § 8 odst. 4 písm. b) bodě 2 se slova „ne-
přikládají technický průkaz a“ nahrazují slovem „ne-
přikládá“.

68. V § 8 odst. 4 písm. b) bodě 2 se slova
„ , a protokol o evidenční kontrole silničního vozi-
dla, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku
silničního vozidla“ zrušují.

69. V § 8 odst. 5 se slova „technický průkaz a“
zrušují.

70. V § 8 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Podání společné žádosti nemusí být uči-
něna oběma žadateli současně, avšak musí být uči-
něna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností. K žádosti se přikládají doklady podle od-
stavce 4 pouze jednou.

(7) Podává-li se žádost o zápis změny vlastníka
silničního vozidla v registru silničních vozidel v elek-
tronické podobě, přiloží žadatel k žádosti v elektro-
nické podobě kopii dokladu podle odstavce 4
písm. a) bodu 2 a, jde-li o přechod vlastnického
práva, kopii dokladu podle odstavce 4 písm. b) bo-
du 1. Doklady podle odstavce 4 písm. a) bodu 1
předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností při vydání nového osvědčení o registraci
silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tyto do-
klady, obecní úřad obce s rozšířenou působností zá-
pis změny vlastníka silničního vozidla v registru sil-
ničních vozidel neprovede. Jde-li o přechod vlastnic-
kého práva, žadatel doklady podle odstavce 4
písm. a) bodu 1 nepředkládá, nemá-li je k dispozi-
ci.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8
a 9.

71. V § 8 odst. 7 větě druhé se slova „Doklady
podle odstavce 4 písm. a) bodu 1“ nahrazují slovy
„Osvědčení o registraci vozidla“ a slova „tyto do-
klady“ se nahrazují slovy „tento doklad“.

72. V § 8 odst. 7 větě třetí se slova „doklady
podle odstavce 4 písm. a) bodu 1“ nahrazují slovy
„osvědčení o registraci vozidla“ a slovo „je“ se na-
hrazuje slovem „jej“.

73. V § 8 se na konci odstavce 8 doplňují věty
„Podává-li se žádost o zápis změny vlastníka silnič-
ního vozidla v registru silničních vozidel v elektro-
nické podobě a byla-li plná moc podepsána úředně
ověřeným podpisem zmocnitele, přiloží se k žádosti
plná moc představující výstup z autorizované kon-
verze dokumentů nebo kopie plné moci. Byla-li k žá-
dosti přiložena kopie plné moci, předloží se plná
moc v listinné podobě obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností při vydání nového osvědčení o re-
gistraci silničního vozidla; není-li plná moc předlo-
žena v listinné podobě, obecní úřad obce s rozšířenou
působností zápis změny vlastníka silničního vozidla
v registru silničních vozidel neprovede.“.

74. V § 8a odst. 2 a v § 9 odst. 2 se text „§ 8
odst. 6“ nahrazuje textem „§ 8 odst. 8“.

75. V § 8a odst. 3 větě druhé se slova „tech-
nický průkaz nebo“ zrušují a slovo „jejich“ se na-
hrazuje slovem „jeho“.

76. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:
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„(3) Podání společné žádosti nemusí být uči-
něna oběma žadateli současně, avšak musí být uči-
něna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností. K žádosti se přikládají doklady podle § 8
odst. 4 písm. a) pouze jednou.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

77. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

78. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Podává-li se žádost o zápis změny provo-
zovatele silničního vozidla v registru silničních vozi-
del v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti
v elektronické podobě kopii dokladu podle § 8
odst. 4 písm. a) bodu 2. Doklady podle § 8 odst. 4
písm. a) bodu 1 předloží žadatel obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností při vydání nového
osvědčení o registraci silničního vozidla; nepřed-
loží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s roz-
šířenou působností zápis změny provozovatele sil-
ničního vozidla v registru silničních vozidel nepro-
vede. Je-li žádost podle odstavce 1 písm. b) podána
provozovatelem silničního vozidla a technický prů-
kaz má v držení vlastník silničního vozidla, žadatel
jej nepředkládá.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

79. V § 9 odst. 4 větě druhé se slova „Doklady
podle § 8 odst. 4 písm. a) bodu 1“ nahrazují slovy
„Osvědčení o registraci silničního vozidla“ a slova
„tyto doklady“ se nahrazují slovy „tento doklad“.

80. V § 9 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

81. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „písm. d) a e)“ nahrazují slovy „písm. d) až
f); evidenční kontrola nesmí být provedena více než
1 rok před podáním žádosti nebo oznámení“.

82. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
větu první vkládá věta „Má-li být jako nový vlastník
silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel
jeho dosavadní provozovatel, splnění podmínky po-
dle § 6 odst. 3 písm. f) se nevyžaduje.“.

83. V § 10 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

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

84. V § 10 odst. 2 se slova „technický průkaz
silničního vozidla,“ zrušují.

85. V § 10 odst. 3 se text „§ 8 odst. 7“ nahra-
zuje textem „§ 8 odst. 9“.

86. V § 10 odst. 4 větě první se slova „technic-
kého průkazu silničního vozidla nebo“ zrušují.

87. V § 10 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

88. V § 11 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

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

89. V § 11 odst. 4 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje slovem „a“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

90. V § 12 odst. 2 se slova „a předloží technický
průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu
o jeho vyřazení z provozu“ zrušují.

91. V § 12 odst. 5 se slovo „Doklady“ nahra-
zuje slovem „Doklad“.

92. V § 12 odst. 6 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje slovem „a“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

93. V § 12 odst. 7 se na konci úvodní části usta-
novení za slovo „pokud“ doplňují slova „je k silnič-
nímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla.“ a písmena a) a b) se zrušují.

94. V § 12 odst. 8 větě první se slova „a vyznačí
ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu
silničního vozidla“ zrušují.

95. V § 12 odst. 8 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a nové osvědčení o registraci vozi-
dla“.

96. V § 12 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle
než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s roz-
šířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou
registrační značku a vydá tabulky s touto registrační
značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to
neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před
uplynutím této lhůty o zachování registrační značky,
tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o re-
gistraci vozidla.“.

97. V § 13 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
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Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písme-
na d) a e).

98. V § 13 odst. 4 se slovo „Doklady“ nahra-
zuje slovem „Doklad“ a slova „až f)“ se nahrazují
slovy „a e)“.

99. V § 13 odstavec 6 zní:

„(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
při zápisu zániku silničního vozidla dále odebere
osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny
vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.“.

100. V § 13 se za odstavec 6 vkládá nový od-
stavec 7, který zní:

„(7) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností, že silniční vozidlo bylo zničeno nebo za-
niklo jinak než podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 3
a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravo-
mocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zá-
kona upravujícího nakládání s odpady23) nebo
v trestním řízení, zapíše zánik silničního vozidla v re-
gistru silničních vozidel z moci úřední. Postup podle
odstavce 6 se v takovém případě neuplatní.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

101. V § 14 se na konci textu odstavce 1 do-
plňují slova „ , jsou-li podle evidenční kontroly pro-
vedené v České republice, která nebyla provedena
více než 1 rok před podáním žádosti, skutečný stav
silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu
s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3
písm. a)“.

102. V § 14 odst. 1 se slova „uvedenými v do-
kladech“ zrušují.

103. V § 14 odst. 2 se slova „a technický průkaz
silničního vozidla k provedení záznamu o vývozu do
jiného státu“ zrušují.

104. V § 14 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

105. V § 15 se slova „nebo nedokončená silniční
vozidla lze uvádět na trh pouze,“ nahrazují slovy
„lze dodávat na trh, pouze“.

106. Na konci textu § 15 se doplňují slova
„ , podléhají-li schválení technické způsobilosti po-
dle tohoto zákona“.

107. V § 15 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 9, 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 O39),

b) na které se použije přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující schvalování vozidel
kategorie L29),

c) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b)
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího schvalování vozidel katego-
rií M, N a O39),

d) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e)
a k) přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího schvalování vozidel katego-
rie L29) a v § 3 odst. 2 písm. g), nebo

e) na které se použije mezinárodní smlouva v ob-
lasti schvalování technické způsobilosti, kterou
je Česká republika vázána7).

(3) Hlava II se s výjimkou § 28 odst. 1 písm. i),
l), m) a q), § 28 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 O39),

b) na který se použije přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující schvalování vozidel
kategorie L29), nebo

c) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b)
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího schvalování vozidel katego-
rií M, N a O39), jde-li o schválení typu silnič-
ních vozidel podle tohoto přímo použitelného
předpisu s platností ve všech členských státech.

(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 katego-
rií M, N a O39) a přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorie L29). Ministerstvo provádí posuzování, určo-
vání, oznamování a sledování technických zkušeben
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N
a O39) a přímo použitelného předpisu Evropské unie
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upravujícího schvalování vozidel kategorie L29); ná-
klady řízení vedeného ministerstvem jsou také
účelně vynaložené náklady na posuzování technic-
kých zkušeben. Ministerstvo rovněž zabezpečuje vý-
měnu informací se schvalovacími orgány jiných člen-
ských států podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorií M, N a O39).

(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 katego-
rií M, N a O39) nebo přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorie L29), ministerstvo typ vozidla schválí, pokud
typ splňuje technické požadavky stanovené přísluš-
ným přímo použitelným předpisem Evropské unie
týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve
výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromag-
netické kompatibility a ve vztahu k dalším technic-
kým požadavkům stanoveným tímto předpisem za-
jišťují technické charakteristiky typu srovnatelnou
úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany ži-
vota a zdraví člověka a životního prostředí.

(6) Na vnitrostátní schválení typu vozidel podle
odstavce 5 se použije postup podle

a) přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího schvalování vozidel katego-
rií M, N a O39), jde-li o vozidlo katego-
rie M, N nebo O, nebo

b) přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího schvalování vozidel kategorie L29),
jde-li o vozidlo kategorie L.

(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 vo-
zidla v České republice v době prvního schválení
typu vozidla. Údaje o uznání schválení typu vozidla
zapíše ministerstvo do registru silničních vozidel.

(8) Jde-li o schválení typu silničních vozidel,
jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostat-
ných technických celků v případech uvedených v od-
stavci 3 nebo 5, žadatel o jejich schválení nese ná-
klady na ověření

a) splnění technických požadavků podle přímo

použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího schvalování vozidel kategorie L29)
nebo srovnatelných požadavků podle od-
stavce 5,

b) shodnosti typu silničních vozidel, jejich systé-
mů, konstrukčních částí nebo samostatných
technických celků s údaji v dokumentaci a

c) způsobilosti výrobce zajistit shodu výroby sil-
ničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních
částí nebo samostatných technických celků se
schváleným typem.

(9) Pozbylo-li schválení typu silničního vozidla
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N
a O39) nebo přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29)
platnosti, ministerstvo povolí na žádost výrobce uve-
dení silničních vozidel na trh, jsou-li splněny početní
omezení a další podmínky stanovené příslušným
přímo použitelným předpisem Evropské unie.“.

108. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo schválí typ silničního vozidla,
jeho systému, konstrukční části nebo samostatného
technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3
písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího schvalování vozidel katego-
rií M, N a O39), nebo typ silničního vozidla, jeho
systému, konstrukční části nebo samostatného tech-
nického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2
písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorie L29) nebo v § 3 odst. 2 písm. g), pokud

a) typ odpovídá údajům obsaženým v dokumen-
taci přiložené k žádosti o schválení typu,

b) typ splňuje technické požadavky stanovené pří-
slušným přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie, s výjimkou technických požadavků,
jejichž uplatnění brání provozně technické dů-
vody související s účelem užití tohoto silničního
vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo
samostatného technického celku, a

c) výrobce je způsobilý zajistit shodu výroby sil-
ničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních
částí nebo samostatných technických celků se
schváleným typem.“.
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109. V § 16 se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

110. V § 16 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova
„(dále jen „mezinárodní technické požadavky“)“
zrušují.

111. V § 16 odst. 4 se slova „harmonizované
technické požadavky nebo mezinárodní technické
požadavky,“ zrušují.

112. V § 16 odst. 5 se slova „odstavců 2, 3 ne-
bo 5“ nahrazují slovy „odstavce 2“ a věta druhá se
zrušuje.

113. V § 16 odstavec 6 zní:

„(6) Prováděcí právní předpis stanoví technické
požadavky na bezpečnost silničního provozu
a ochranu života a zdraví člověka a životního pro-
středí přijaté na základě mezinárodní smlouvy
v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou
je Česká republika vázána7), a způsob zajištění
shody výroby silničních vozidel, jejich systémů,
konstrukčních částí nebo samostatných technických
celků se schváleným typem.“.

114. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) silničního vozidla,“.

115. V § 17 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písme-
na b) až d).

116. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Žádost o schválení typu musí vedle obec-
ných náležitostí podání obsahovat

a) tovární značku a označení typu silničního vo-
zidla, jeho systému, konstrukční části nebo
samostatného technického celku a

b) údaj o tom, zda se žádá o schválení typu podle
§ 16 odst. 2 nebo 3.“.

117. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

118. V § 17 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písme-
na c) až e).

119. V § 17 odst. 4 se na konci písmene c) do-
plňuje slovo „a“.

120. V § 17 odst. 4 se na konci písmene d) slovo
„a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

121. V § 17 odst. 5 se slova „podle § 16 odst. 2
až 6“ nahrazují slovy „pro schválení typu“.

122. § 18 se zrušuje.

123. V § 19 odst. 1 se slova „§ 16 odst. 2
písm. b), § 16 odst. 4 písm. b) nebo § 16 odst. 6
písm. b)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 2 písm. c) nebo
§ 16 odst. 3 písm. b)“ a věta poslední se zrušuje.

124. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

125. V § 19 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2
a náležitosti sdělení podle odstavce 2“ nahrazují
slovy „odstavce 1“.

126. V § 20 odst. 1 se slova „ , harmonizova-
ných technických požadavků nebo mezinárodních
technických požadavků,“ nahrazují slovem „a“
a slova „a srovnatelnou úroveň bezpečnosti silnič-
ního provozu a ochrany života a zdraví člověka a ži-
votního prostředí podle § 16 odst. 3 nebo 5“ se zru-
šují.

127. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Jde-li o systém vozidla, konstrukční část
vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, je-
jichž osvědčení o schválení typu bylo přiloženo k žá-
dosti o schválení typu silničního vozidla, minister-
stvo ověří pouze jejich soulad s ostatními systémy
vozidla, konstrukčními částmi vozidla a samostat-
nými technickými celky vozidla a s typem silničního
vozidla vymezeným v žádosti.“.

128. V § 21 odst. 1 se slova „a seznam schvalo-
vací dokumentace v listinné nebo elektronické podo-
bě“ zrušují.

129. V § 21 odst. 2 se slova „nebo harmonizo-
vané technické požadavky“ zrušují.

130. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

131. V § 21 odst. 3 se slova „ , náležitosti se-
znamu schvalovací dokumentace“ zrušují.

132. § 22 se zrušuje.

Sbírka zákonů č. 432 / 2022Částka 195 Strana 5171



133. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Výrobce je povinen každé vyrobené sil-
niční vozidlo, jehož typ je schválen, opatřit prohlá-
šením o shodě a označit značkou schválení typu.“.

134. V § 23 odst. 4 se slova „ , pro které kate-
gorie silničních vozidel se vydává prohlášení o shodě
a které kategorie silničních vozidel se označují pouze
značkou schválení typu, které konstrukční části vo-
zidla nebo samostatné technické celky vozidla se
označují značkou schválení typu,“ zrušují.

135. V § 24 odst. 1 se text „§ 17 odst. 4
písm. a)“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 3 písm. a)“
a text „§ 17 odst. 5 písm. b)“ se nahrazuje textem
„§ 17 odst. 4 písm. b)“.

136. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova „podle
§ 16“ zrušují.

137. V § 24 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud ministerstvo schválí změny již
schváleného typu, místo písemného vyhotovení roz-
hodnutí vydá žadateli nové osvědčení o schválení
typu a schvalovací dokumentaci.“.

138. V § 24 se odstavce 4 a 5 zrušují.

139. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova „§ 28
odst. 1 písm. a), b), d), e) a q)“ nahrazují slovy
„§ 28 odst. 1 písm. a), b), d) a p)“.

140. V § 25 odst. 3 se slovo „uvádění“ nahra-
zuje slovem „dodávání“.

141. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Dojde-li ke změně technických požadavků
vztahujících se na schválený typ silničního vozidla,
jeho systému, konstrukční části nebo samostatného
technického celku a schválený typ těmto technickým
požadavkům již neodpovídá, pozbývá rozhodnutí
o schválení typu platnosti dnem nabytí účinnosti
právního předpisu upravujícího změny technických
požadavků.“.

142. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „nebo har-
monizovaných technických požadavků“ zrušují.

143. V § 26 odst. 3 se slova „počet silničních
vozidel, které lze uvést na trh, a jejich“ zrušují a za
slova „čísla (VIN)“ se vkládají slova „silničních vo-
zidel, která lze uvést na trh“.

144. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.

145. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Náklady řízení o povolení provozování
technické zkušebny jsou také účelně vynaložené ná-
klady na ověření splnění podmínek podle od-
stavce 1.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 7.

146. V § 27 odst. 6 písm. b) se slova „od-
stavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“ a slovo
„nebo“ se zrušuje.

147. V § 27 odst. 6 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) při ověřování podle § 20 odst. 1 opakovaně po-
rušuje závažným způsobem povinnosti stano-
vené tímto zákonem, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

148. V § 28 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písme-
na d) až s).

149. V § 28 odst. 1 písm. f) se slova „písme-
ne q)“ nahrazují slovy „písmene p)“.

150. V § 28 odst. 1 písm. o) se slova „ve for-
mátu stanoveném prováděcím právním předpisem“

zrušují.

151. V § 28 se na konci písmene p) čárka na-
hrazuje slovem „a“.

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

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno q).

153. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

154. V § 28 odst. 3 se slova „písm. f), j), k), l),
m), n), p), q), r), s) a t)“ nahrazují slovy „písm. e), i)
až m) a o) až q)“ a slova „podle odstavce 1 písm. f)“
se nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. e)“.

155. V § 28 odst. 4 písm. b) se slova „od-
stavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

156. V § 28 odst. 5 se text „písm. t)“ nahrazuje
textem „písm. q)“.

157. § 28a a 28b se včetně nadpisů zrušují.
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158. V § 28c odst. 1 se slova „nedokončených
silničních vozidel,“ a slova „podle § 16“ zrušují.

159. V § 28c odst. 2 se slova „ , nedokončených
silničních vozidel“ a slova „ , nedokončeného silnič-
ního vozidla“ zrušují.

160. V § 28d odst. 1 se za slova „uvedení silnič-
ního vozidla“ vkládají slova „podléhajícího regis-
traci“ a slova „do evidence technických údajů typů
silničních vozidel“ se zrušují.

161. V § 28d odstavce 2 a 3 včetně poznámky
pod čarou č. 40 znějí:

„(2) Výrobce je povinen v případě silničního
vozidla podléhajícího pravidelným technickým pro-
hlídkám zpřístupnit údaje nezbytné pro provádění
technické prohlídky silničního vozidla způsobem
a v rozsahu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího technické informace ne-
zbytné pro technické prohlídky40). Příslušným orgá-
nem podle tohoto přímo použitelného předpisu je
ministerstvo. Výrobce zpřístupní údaje nezbytné
pro provádění technické prohlídky silničního vozi-
dla v českém jazyce.

(3) Poskytuje-li výrobce nebo akreditovaný zá-
stupce informace podle § 28 odst. 1 písm. j) nebo k)
pro účely zápisu údajů do registru silničních vozidel,
předá je rovněž ministerstvu. Způsob a formu pře-
dání informací stanoví prováděcí právní předpis.

40) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621.“.

162. V části třetí hlavy III a IV včetně nadpisů
znějí:

„HLAVA III

SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ
ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ

VYROBENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA

§ 29

Jednotlivě vyrobené silniční vozidlo

Jednotlivě vyrobené silniční vozidlo je silniční
vozidlo, které nebylo vyrobeno ve shodě se schvále-
ným typem.

§ 30

Žádost o schválení technické způsobilosti
jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

(1) Technickou způsobilost jednotlivě vyrobe-

ného silničního vozidla schvaluje na žádost kterýkoli
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nelze-li
o žádosti rozhodnout bezodkladně, rozhodne o ní
obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději
do 2 měsíců. Technická způsobilost každého jednot-
livě vyrobeného silničního vozidla se schvaluje
samostatně.

(2) Žádost o schválení technické způsobilosti
jednotlivě vyrobeného silničního vozidla musí vedle
obecných náležitostí podání obsahovat

a) druh a kategorii silničního vozidla,

b) účel, pro který má být silniční vozidlo použí-
váno,

c) způsob zajištění záručního a pozáručního
servisu a

d) údaj o tom, zda je požadováno schválení tech-
nické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silnič-
ního vozidla s platností ve všech členských stá-
tech, jde-li o silniční vozidlo, na které se použije
přímo použitelný předpis Evropské unie upra-
vující schvalování vozidel kategorií M, N
a O39).

(3) K žádosti se přikládá

a) technický popis silničního vozidla v rozsahu
údajů uváděných v osvědčení o schválení jed-
notlivě vyrobeného silničního vozidla,

b) nákres sestavy silničního vozidla s uvedením
jeho rozměrů a hmotností,

c) návod k údržbě a obsluze silničního vozidla
v českém jazyce,

d) osvědčení o schválení typu systému, kon-
strukční části a samostatného technického celku
vozidla, které tvoří silniční vozidlo, bylo-li vy-
dáno, a

e) protokol vydaný technickou zkušebnou doklá-
dající splnění technických požadavků a technic-
kou způsobilost vozidla k provozu na pozem-
ních komunikacích.

(4) Nejde-li o silniční vozidlo, na které se po-
užije přímo použitelný předpis Evropské unie upra-
vující schvalování vozidel kategorií M, N a O39), lze
namísto protokolu vydaného technickou zkušebnou
k žádosti přiložit technický protokol vydaný zku-
šební stanicí dokládající splnění technických poža-
davků a, jde-li o silniční vozidlo, které podléhá pra-
videlným technickým prohlídkám, protokol o tech-
nické prohlídce dokládající technickou způsobilost
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vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
V případě důvodných pochybností, zda silniční vo-
zidlo nepředstavuje závažné nebezpečí pro bezpeč-
nost provozu na pozemních komunikacích nebo
ochranu života nebo zdraví člověka nebo životního
prostředí, si může obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností vyžádat předložení protokolu vydaného
technickou zkušebnou dokládajícího splnění tech-
nických požadavků a technickou způsobilost vozidla
k provozu na pozemních komunikacích.

§ 31

Schválení technické způsobilosti jednotlivě
vyrobeného silničního vozidla

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
schválí technickou způsobilost jednotlivě vyrobe-
ného vozidla, pokud splňuje technické požadavky
stanovené

a) přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N
a O39), 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) přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N
a O39) týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí
škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vo-
zidla a elektromagnetické kompatibility a ve
vztahu k dalším technickým požadavkům sta-
noveným tímto předpisem zajišťují jeho tech-
nické charakteristiky srovnatelnou úroveň bez-
pečnosti 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 stá-
tech,

c) přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N
a O39), s výjimkou technických požadavků, je-
jichž uplatnění brání provozně technické dů-
vody související s účelem užití tohoto silničního
vozidla, jde-li o silniční vozidlo, které je uve-
deno v čl. 2 odst. 3 písm. b) tohoto přímo po-
užitelného předpisu Evropské unie, a není-li

požadováno schválení jeho technické způsobi-
losti s platností ve všech členských státech,

d) přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování vozidel kategorie L29)
týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin
ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elek-
tromagnetické kompatibility a ve vztahu k dal-
ším technickým požadavkům stanoveným tímto
předpisem zajišťují jeho technické charakteri-
stiky srovnatelnou úroveň bezpečnosti silnič-
ního provozu a ochrany života a zdraví člověka
a životního prostředí, jde-li o silniční vozidlo,
které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího
schvalování vozidel kategorie L29) a není uve-
deno v čl. 2 odst. 2 tohoto přímo použitelného
předpisu Evropské unie, nebo

e) přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování vozidel kategorie L29),
s výjimkou technických požadavků, jejichž
uplatnění brání provozně technické důvody
související s účelem užití tohoto silničního vo-
zidla, jde-li o silniční vozidlo, které je uvedeno
v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) tohoto přímo
použitelného předpisu Evropské unie nebo
v § 3 odst. 2 písm. g).

(2) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností technickou způsobilost jednotlivě vyrobe-
ného silničního vozidla schválí, vydá namísto písem-
ného vyhotovení rozhodnutí

a) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného sil-
ničního vozidla s platností ve všech členských
státech, bylo-li požádáno o toto schválení, nebo

b) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného sil-
ničního vozidla, nebylo-li požadováno schvá-
lení technické způsobilosti jednotlivě vyrobe-
ného silničního vozidla s platností ve všech
členských státech.

(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 tech-
nických požadavků, podle kterých byla schválena
jeho technická způsobilost.

(4) Vzor osvědčení o schválení jednotlivě vyro-
beného silničního vozidla stanoví prováděcí právní
předpis.
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§ 32

Poskytnutí předběžných informací

(1) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou
působností sdělí na požádání identifikační číslo sil-
ničního vozidla (VIN), kterým má jeho výrobce opa-
třit jednotlivě vyrobené silniční vozidlo za účelem
schválení jeho technické způsobilosti tímto úřadem.

(2) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou
působností poskytne na požádání předběžnou infor-
maci o technických požadavcích, jejichž splnění
bude posuzovat v řízení o schválení technické způ-
sobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla.
Žádost o předběžnou informaci musí vedle obecných
náležitostí podání obsahovat druh a kategorii silnič-
ního vozidla, jehož se má žádost o schválení tech-
nické způsobilosti týkat, a účel, pro který má být
toto vozidlo používáno.

§ 33

Povinnosti výrobce jednotlivě vyrobeného
silničního vozidla

(1) Výrobce je povinen v případě jednotlivě vy-
robeného silničního vozidla podléhajícího pravidel-
ným technickým prohlídkám zpřístupnit údaje ne-
zbytné pro provádění technické prohlídky silničního
vozidla způsobem a v rozsahu podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího tech-
nické informace nezbytné pro technické pro-
hlídky40). Příslušným orgánem podle tohoto přímo
použitelného předpisu je ministerstvo. Výrobce zpří-
stupní údaje nezbytné pro provádění technické pro-
hlídky silničního vozidla v českém jazyce.

(2) Pro umisťování a uvádění údajů o pohon-
ných hmotách včetně alternativního paliva, které se
využívá k pohonu jednotlivě vyrobeného silničního
motorového vozidla, se § 28 odst. 1 písm. q) a § 28
odst. 5 použijí obdobně.

HLAVA IV

TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST DOVEZENÉHO
SILNIČNÍHO VOZIDLA

§ 34

(1) Technickou způsobilost dovezeného silnič-
ního vozidla schvaluje kterýkoli obecní úřad obce
s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

Technická způsobilost každého dovezeného silnič-
ního vozidla se schvaluje samostatně.

(2) Technická způsobilost dovezeného silnič-
ního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, jde-li 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 mi-
nisterstvem, nebo

b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož tech-
nická způsobilost byla schválena

1. obecním úřadem obce s rozšířenou působ-
ností, nebo

2. orgánem jiného členského státu s platností ve
všech členských státech.

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti
dovezeného silničního vozidla musí vedle obecných
náležitostí podání obsahovat

a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce sil-
ničního vozidla, tovární značku a označení sil-
ničního vozidla,

b) účel, pro který má být silniční vozidlo použí-
váno, a

c) údaj o tom, zda jsou povoleny výjimky z tech-
nických požadavků.

(4) K žádosti o schválení technické způsobilosti
dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží osvěd-
čení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno,
a technický průkaz silničního vozidla nebo jiný do-
klad o schválení technické způsobilosti vozidla.

§ 35

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
schválí technickou způsobilost dovezeného silnič-
ního vozidla, pokud

a) splňuje podle protokolu vydaného zkušební
stanicí technické požadavky, které byly použi-
telné pro danou kategorii vozidla v České re-
publice v době prvního schválení technické
způsobilosti vozidla,

b) jsou podle evidenční kontroly provedené v Čes-
ké republice skutečný stav silničního vozidla
a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uve-
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denými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a)
a

c) splňuje alespoň emisní limity ve výfukových
plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční
vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou
silničního vozidla diplomatické mise nebo sil-
ničního vozidla jednotek požární ochrany25).

(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 sezna-
mem technických požadavků, podle kterých byla
jeho technická způsobilost schválena, vydaným pří-
slušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o sil-
niční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný
předpis Evropské unie upravující schvalování vozi-
del kategorií M, N a O39), přiloží tento seznam ža-
datel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá
si tento seznam u příslušného orgánu jiného člen-
ského státu obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností.

(3) Splnění technických požadavků, které ne-
dokládá seznam podle odstavce 2, se dokládá tech-
nickým protokolem vydaným zkušební stanicí na
náklady žadatele.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
technickou způsobilost dovezeného silničního vo-
zidla podle odstavce 2 schválí, jsou-li splněny tech-
nické požadavky podle odstavce 1 písm. a), které
jsou nezbytné pro bezpečnost provozu na pozem-
ních komunikacích nebo ochranu životního pro-
středí nebo života nebo zdraví člověka, a požadavek
podle odstavce 1 písm. b).

(5) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností schválí technickou způsobilost dovezeného
silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v roz-
sahu potřebném pro vydání technického průkazu
vozidla.“.

163. V § 34 odst. 4 se slova „a technický průkaz
silničního vozidla“ zrušují.

164. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „uvede-
nými v dokladech“ zrušují.

165. V § 35 odst. 5 se slova „potřebném pro
vydání technického průkazu vozidla“ nahrazují
slovy „podle § 4 odst. 3“.

166. V části třetí nadpis hlavy V zní:

„VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ
NA JEDNOTLIVĚ VYROBENÁ A DOVEZENÁ

SILNIČNÍ VOZIDLA“.

167. V § 37 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) jeho technická způsobilost nebyla schválena,
jde-li o vozidlo, jehož technická způsobilost
podléhá schválení, nebo nesplňuje technické po-
žadavky na bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích, jde-li o vozidlo, jehož technická
způsobilost nepodléhá schválení, nebo“.

168. V § 37 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví technické
požadavky na bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích pro silniční vozidla, jejichž technická
způsobilost nepodléhá schválení.“.

169. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , jde-li o silniční vozidlo podléhající
registraci“.

170. V § 38 odst. 1 se na konci písmene e) čárka
nahrazuje slovy „nebo které nepodléhá pravidelným
technickým prohlídkám, nebo“.

171. V § 38 odst. 1 písm. f) se slova „nebo tech-
nickém průkazu zvláštního vozidla“ zrušují.

172. V § 38a odst. 1 se za slovo „způsobilost“
vkládají slova „podléhá schválení, ale“.

173. V § 38b odstavec 1 zní:

„(1) Na základě povolení manipulačního pro-
vozu vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou
působností, v jehož správním obvodu má žadatel
sídlo, lze provozovat silniční vozidlo v rámci mani-
pulačního provozu, kterým je provozování

a) silničního vozidla, jehož technická způsobilost
byla schválena a které podléhá registraci, ale
není zapsáno v registru silničních vozidel, za
účelem jeho distribuce a prodeje, nebo

b) silničního vozidla, které je vyřazeno z provozu,
za účelem jízdy v okruhu nejvýše 100 km od
provozovny dopravce, pokud nejsou vozidlem
přepravovány osoby ani náklad.“.

174. V § 38b odst. 2 písm. d) se za slovo „pře-
pravovaná“ vkládají slova „nebo provozovaná“.

175. V § 38b odst. 3 větě druhé a v § 38b
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odst. 7 písm. a) se slova „nebo prodejce“ nahrazují
slovy „ , prodejce nebo dopravce“.

176. V § 38b odst. 5 se slova „Silniční vozidlo,
které je na pozemních komunikacích provozováno
podle odstavce 1 písm. b), musí být“ nahrazují slovy
„Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla
schválena a které podléhá registraci, ale není zapsáno
v registru silničních vozidel, lze na pozemních ko-
munikacích provozovat bez povolení manipulačního
provozu za účelem jízdy z místa prodeje do místa
registrace silničního vozidla, pokud je“.

177. V § 38c odstavec 2 zní:

„(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vydá na žádost výrobci, provozovateli technické
zkušebny nebo prodejci, kterým byla povolena jízda
silničního vozidla do jiného státu podle odstavce 1,
osvědčení o registraci silničního vozidla, jehož plat-
nost omezí na dobu trvání jízdy do jiného státu;
doba platnosti nesmí překročit 3 roky, je-li účelem
jízdy provedení zkušebních úkonů nebo přestavba,
nebo 6 měsíců, je-li účelem jízdy propagace nebo
dodání silničního vozidla při jeho prodeji. Přísluš-
ným k vydání osvědčení o registraci silničního vo-
zidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností,
v jehož správním obvodu má žadatel sídlo.“.

178. V § 38c odst. 3 se za slovo „prodejce“
vkládá slovo „ , dopravce“.

179. V § 38d odst. 1 se slova „Obecní úřad obce
s rozšířenou působností příslušný podle místa pro-
vozovny prodejce silničního vozidla“ nahrazují
slovy „Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností“ a za slovo „které“ se vkládají slova „pod-
léhá registraci, ale“.

180. V § 38d se na konci textu odstavce 1 do-
plňují slova „ , jsou-li podle evidenční kontroly pro-
vedené v České republice, která nebyla provedena
více než 1 rok před podáním žádosti, skutečný stav
silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu
s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3
písm. a)“.

181. V § 38d odst. 1 se slova „uvedenými v do-
kladech“ zrušují.

182. V § 38d odst. 3 písmeno a) zní:

„a) doklad o technické způsobilosti

1. podle § 6 odst. 5, nebo

2. vydaný jiným než členským státem, jde-li

o silniční vozidlo určené pro vývoz do jiného
než členského státu,“.

183. V § 38d odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

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

184. V § 47 odst. 2 se za písmeno b) vkládá
nové písmeno c), které zní:

„c) technické prohlídky historických vozidel,“.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písme-
na d) až j).

185. V § 47 odst. 3 se slovo „pověřenou“ na-
hrazuje slovem „technickou“.

186. V § 47 se na konci odstavce 4 doplňuje
věta „Technická prohlídka se neprovede, brání-li
tomu znečištění vozidla nebo vybavení vozidla po-
klicemi kol anebo ohrožuje-li technický stav vozidla
život nebo zdraví kontrolního technika.“.

187. V § 48 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) soulad skutečného stavu silničního vozidla
a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v

1. osvědčení o registraci silničního vozidla
a technickém průkazu silničního vozidla,
nebo

2. obdobném dokladu vydaném jiným než
členským státem a“.

188. V § 48 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) soulad skutečného stavu silničního vozidla
a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v

1. registru silničních vozidel a osvědčení o regis-
traci silničního vozidla,

2. osvědčení o registraci silničního vozidla vy-
daném jiným členským státem, nebo

3. dokladu obdobném osvědčení o registraci sil-
ničního vozidla vydaném jiným než člen-
ským státem a“.

189. V § 48 odst. 5 písm. a) se slova „technic-
kém průkazu silničního vozidla nebo“ nahrazují
slovy „registru silničních vozidel,“ a za slova „regis-
traci silničního vozidla“ se vkládají slova „nebo v ob-
dobném dokladu vydaném jiným než členským stá-
tem“.

190. V § 48a se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:
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„(2) V informačním systému technických pro-
hlídek jsou dále obsaženy

a) údaje o provozovateli stanice technické kon-
troly nebo stanice měření emisí, kterými jsou
jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní
firma nebo název, adresa sídla a identifikační
číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

b) údaje o oprávnění k provozování stanice tech-
nické kontroly, osvědčení k provozování sta-
nice technické kontroly, oprávnění k provádění
technických prohlídek vozidel určených k pře-
pravě nebezpečných věcí a oprávnění k prová-
dění technické kontroly vozidel před schvále-
ním jejich technické způsobilosti k provozu na
pozemních komunikacích a povolení k provozo-
vání stanice měření emisí,

c) údaje o kontrolních technicích, kterými jsou

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa
bydliště,

2. stanice technické kontroly nebo stanice mě-
ření emisí, pro kterou vykonávají svou čin-
nost, a

3. údaje o uděleném osvědčení kontrolního
technika, a

d) technické údaje o vozidlech nezbytné pro jejich
zápis do registru silničních vozidel a provádění
pravidelných technických prohlídek.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako od-
stavce 3 až 9.

191. V § 48a odst. 8 se za písmeno a) vkládá
nové písmeno b), které zní:

„b) orgánům Finanční správy České republiky
v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působ-
nosti,“.

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

192. V § 48a odst. 9 se slova „1 až 6“ nahrazují
slovy „1 až 7“.

193. V § 49 písm. b) se slova „nebo může“ na-
hrazují slovem „ , může“ a za slovo „prostředí“ se
vkládají slova „nebo spočívá ve vážném nedostatku
v identifikaci vozidla“.

194. V § 50 odst. 2 se věta první zrušuje.

195. V § 51 odst. 1 větě první se slova „vyzna-
čení zápisu výsledku technické prohlídky silničního

vozidla v technickém průkazu vozidla“ nahrazují
slovy „vydání protokolu o technické prohlídce sil-
ničního vozidla“.

196. V § 51 odst. 1 větě první se slova „vyzna-
čení zápisu výsledku technické prohlídky silničního
vozidla v technickém průkazu vozidla“ nahrazují
slovy „vydání protokolu o technické prohlídce sil-
ničního vozidla“.

197. V § 51 se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „ ; to neplatí, jde-li o historické vozidlo“.

198. V § 52 odst. 2 se slova „a provede zápis
o výsledku technické prohlídky silničního vozidla
v technickém průkazu vozidla“ zrušují.

199. V § 52 se na konci textu odstavce 2 do-
plňují slova „ ; to neplatí, jde-li o historické vozidlo“.

200. V § 54 odst. 12 se za slova „stanice tech-
nické kontroly,“ vkládají slova „požadavky na místa
určená pro provádění technických prohlídek mobil-
ním způsobem a“.

201. V § 55 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a, má-li provádět technické pro-
hlídky mobilním způsobem, popis místa, kde budou
prováděny“.

202. V § 56 odst. 1 se na konci písmene e) do-
plňují slova „ , má-li provádět technické prohlídky
mobilním způsobem, popis místa, kde budou pro-
váděny, a“.

203. V § 58 odst. 1 písm. b), § 72 odst. 1
úvodní části ustanovení, § 80 odst. 2 písm. k)
a v § 83a odst. 3 písm. d) se slova „jednotlivých
druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých
sérií“ zrušují.

204. V § 60 odst. 5 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a pro splnění požadavku podle od-
stavce 2 písm. b) postačí, je-li kontrolní technik
držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B“.

205. V § 62 odst. 1 větě třetí se slovo „odbor-
ného“ nahrazuje slovem „kontrolního“ a slova
„ , které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou
zkušební komisi“ se zrušují.

206. V § 62 odst. 1 se věty čtvrtá a pátá nahra-
zují větou „Za účelem provádění závěrečné zkoušky
odborné způsobilosti k provádění technických pro-
hlídek zřídí ministerstvo tříčlennou zkušební komisi,
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jejíž členy jmenuje z odborníků v oblasti dopravy;
předsedou komise je zaměstnanec ministerstva.“.

207. V § 62 odst. 3 se slova „před zkušební ko-
misí“ zrušují.

208. V § 63 odst. 5 se slova „a náležitosti“ na-
hrazují slovem „ , náležitosti“ a za slovo „kontroly“
se vkládají slova „a způsob ověření plnění podmínek
k provozování stanice měření emisí“.

209. V části čtvrté se hlava V včetně nadpisu
zrušuje.

210. V § 73 odst. 1 se slova „nebo úprava“ zru-
šují.

211. V § 73 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo změna parametrů motoru“.

212. V § 73 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) změna karoserie, pérování, řízení nebo ochran-
né konstrukce silničního vozidla,“.

213. V § 73 odst. 3 se slova „speciální vozidlo
jednoúčelového využití“ nahrazují slovy „vozidlo
zvláštního určení“.

214. V § 73 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

215. V § 74 odst. 4 písm. b) se slova „zapisova-
ných v technickém průkazu silničního vozidla“ na-
hrazují slovy „podle § 4 odst. 3“.

216. V § 74 odst. 4 písm. d) se za slovo „sta-
nicí“ vkládají slova „nebo technickou zkušebnou“
a slovo „pověřenou“ se nahrazuje slovem „technic-
kou“.

217. § 78 zní:

„§ 78

(1) Zvláštní vozidla, jejich systémy, kon-
strukční části nebo samostatné technické celky lze
dodávat na trh, pouze pokud je schválena jejich tech-
nická 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 přímo použitelný předpis Evropské

unie upravující schvalování vozidel katego-
rií T, C, R a S30),

b) pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje ne-
sené, pracovní stroje přípojné, výměnná tažená
zařízení, vozidla určená především pro jízdu na
sněhu, vozidla určená především pro jízdu v te-
rénu, jednonápravové traktory a jejich přípojná
vozidla, speciální tahače a jejich přípojná vozi-
dla, přepravníky pracovních adaptérů a systémy,
konstrukční části a samostatné technické celky
těchto vozidel a

c) systémy zvláštních vozidel, konstrukční části
zvláštních vozidel nebo samostatné technické
celky zvláštních vozidel, na které se použije
mezinárodní smlouva v oblasti schvalování
technické způsobilosti, kterou je Česká repub-
lika vázána7).“.

218. 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 katego-
rií T, C, R a S30). Ministerstvo provádí rovněž posu-
zování, určování, oznamování a sledování technic-
kých zkušeben podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorií T, C, R a S30); náklady řízení vedeného mi-
nisterstvem jsou také účelně vynaložené náklady na
posuzování technických zkušeben.

(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 katego-
rií 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 elektro-
magnetické kompatibility a ve vztahu k dalším tech-
nickým požadavkům stanoveným tímto předpisem
zajišťují technické charakteristiky typu srovnatelnou
úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany ži-
vota a zdraví člověka a životního prostředí.

(3) Na vnitrostátní schválení typu vozidel podle
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odstavce 2 se použije postup podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího schvalo-
vání vozidel kategorií T, C, R a S30).

(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 vo-
zidla v České republice v době prvního schválení
typu vozidla. Údaje o uznání schválení typu vozidla
zapíše ministerstvo do registru silničních vozidel.

(5) Jde-li o schválení typu zvláštních vozidel,
jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostat-
ných 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,
žadatel o schválení nese náklady na ověření

a) splnění technických požadavků podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30)
nebo srovnatelných požadavků podle od-
stavce 2,

b) shodnosti typu zvláštních vozidel, jejich systé-
mů, konstrukčních částí nebo samostatných
technických celků s údaji v dokumentaci a

c) způsobilosti výrobce zajistit shodu výroby
zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukč-
ních částí nebo samostatných technických celků
se schváleným typem.

(6) Jde-li o schválení typu zvláštních vozidel,
jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostat-
ných 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

a) § 28 odst. 1 písm. i), j), k) a q) a § 28 odst. 5,

b) § 28d odst. 1, podléhá-li zvláštní vozidlo regis-
traci, a

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

(7) Pozbylo-li schválení typu zvláštního vozi-
dla podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího schvalování vozidel katego-
rií T, C, R a S30) platnosti, ministerstvo povolí na
žádost výrobce uvedení zvláštních vozidel na trh,

jsou-li splněny početní omezení a další podmínky
stanovené tímto přímo použitelným předpisem
Evropské unie.

§ 78b

(1) Část třetí hlava II se s výjimkou § 16 odst. 2
písm. b), § 16 odst. 5, § 17 odst. 3 písm. b), § 23
odst. 1 a § 28 odst. 1 písm. l) a m) použije obdobně
pro schválení typu

a) zvláštních vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího schvalování vozidel katego-
rií T, C, R a S30), nejde-li o schválení typu
s platností ve všech členských státech,

b) pracovních strojů samojízdných, pracovních
strojů nesených, pracovních strojů přípojných,
výměnných tažených zařízení, vozidel urče-
ných především pro jízdu na sněhu, vozidel
určených především pro jízdu v terénu, jedno-
nápravových traktorů a jejich přípojných vozi-
del, speciálních tahačů a jejich přípojných vozi-
del, přepravníků pracovních adaptérů a systémů,
konstrukčních částí a samostatných technických
celků těchto vozidel, nebo

c) systémů zvláštních vozidel, konstrukčních částí
zvláštních vozidel nebo samostatných technic-
kých celků zvláštních vozidel, na které se po-
užije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování
technické způsobilosti, kterou je Česká repub-
lika vázána7).

(2) Typ zvláštního vozidla, jeho systému, kon-
strukční části nebo samostatného technického celku
podle odstavce 1 písm. a) nebo b) musí splňovat
technické požadavky na bezpečnost silničního pro-
vozu a ochranu života a zdraví člověka a životního
prostředí.

(3) Schválení typu zvláštního vozidla, jeho sys-
tému, konstrukční části nebo samostatného technic-
kého celku podle odstavce 1 písm. a) nebo b) je
platné pouze na území České republiky.

(4) Výrobce je povinen každé vyrobené zvláštní
vozidlo, jehož typ je schválen, označit značkou
schválení typu a opatřit

a) prohlášením o shodě, jde-li o vozidlo podléha-
jící registraci, nebo

b) technickým osvědčením, jde-li o vozidlo nepo-
dléhající registraci.
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(5) Prováděcí právní předpis stanoví technické
požadavky na bezpečnost silničního provozu
a ochranu života a zdraví člověka a životního pro-
středí a vzor technického osvědčení.

§ 78c

(1) Část třetí hlavy III až V se s výjimkou § 31
odst. 1 a 2 a § 35 odst. 5 použijí obdobně pro schvá-
lení technické způsobilosti

a) jednotlivě vyrobených nebo dovezených zvlášt-
ních vozidel uvedených v čl. 2 odst. 1 přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího schvalování vozidel kategorií T, C, R
a S30), nebo

b) pracovních strojů samojízdných, pracovních
strojů nesených, pracovních strojů přípojných,
výměnných tažených zařízení, vozidel urče-
ných především pro jízdu na sněhu, vozidel
určených především pro jízdu v terénu, jedno-
nápravových traktorů a jejich přípojných vozi-
del, speciálních tahačů a jejich přípojných vozi-
del a přepravníků pracovních adaptérů.

(2) Jednotlivě vyrobené zvláštní vozidlo podle
odstavce 1 musí splňovat technické požadavky na
bezpečnost silničního provozu a ochranu života
a zdraví člověka a životního prostředí.

(3) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností schválí technickou způsobilost jednotlivě
vyrobeného zvláštního vozidla, vydá namísto písem-
ného vyhotovení rozhodnutí

a) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného
zvláštního vozidla, podléhá-li zvláštní vozidlo
registraci, nebo

b) technické osvědčení, nepodléhá-li zvláštní vo-
zidlo registraci.

(4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností schválí technickou způsobilost dovezeného
zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci, vydá
namísto písemného vyhotovení rozhodnutí tech-
nické osvědčení.“.

219. V § 79 odst. 1 větě první se slova „a postup
při schvalování technické způsobilosti“ a slova
„a část třetí“ zrušují a ve větě druhé se slova „ze-
mědělských a lesnických traktorů a jejich přípoj-
ných“ nahrazují slovem „zvláštních“.

220. V § 79 se na konci odstavce 1 doplňuje

věta „Pro přestavbu zvláštního vozidla platí část pátá
tohoto zákona.“.

221. V § 79 odstavec 2 zní:

„(2) Zvláštní vozidla neuvedená v odstavci 1
větě první registraci nepodléhají; v registru silničních
vozidel se však na žádost zapíší.“.

222. V § 79 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako od-
stavce 3 až 7.

223. V § 79 odst. 4 se slova „odstavec 4“ na-
hrazují slovy „odstavec 3“.

224. V § 79 odst. 7 se slova „Vzor technického
osvědčení zvláštního vozidla a technického průkazu
zvláštního motorového vozidla a osvědčení o regis-
traci zvláštního motorového vozidla a zvláštního pří-
pojného vozidla a podrobnosti o způsobu“ nahrazují
slovem „Podrobnosti“.

225. V § 79a odst. 1 větě druhé se slova „obecní
úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v je-
hož správním obvodu má provozovatel historického
nebo sportovního vozidla místo bydliště nebo sídlo,
popřípadě, jde-li o zahraniční právnickou osobu, od-
štěpný závod; ve Středočeském kraji je místně pří-
slušným úřadem pro registraci historického nebo
sportovního vozidla Městský úřad v Kolíně a v Praze
je místně příslušným úřadem Magistrát hlavního
města Prahy“ nahrazují slovy „kterýkoli obecní úřad
obce s rozšířenou působností podle věty první“.

226. V § 79a odst. 2 větě první se za slovo
„testování“ vkládají slova „a protokolu o technické
prohlídce historického vozidla“.

227. V § 79a odst. 3 se slova „technický průkaz
vozidla“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci vo-
zidla“ a slova „v technickém průkazu a“ se zrušují.

228. V § 79a odst. 4 se slova „a), b) až e) a k)“
nahrazují slovy „a), b) až d) a j)“.

229. V § 79a odst. 5 se slova „a technický prů-
kaz silničního vozidla“ zrušují a slova „ , v technic-
kém průkazu zapíše převod silničního vozidla z re-
gistru silničních vozidel do registru historických
a sportovních vozidel a v registru silničních vozidel
tuto skutečnost zaznamená“ se nahrazují slovy
„a v registru silničních vozidel zaznamená převod
silničního vozidla z registru silničních vozidel do
registru historických a sportovních vozidel“.
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230. V § 79b odst. 1 se slova „ , kterým se na-
hrazuje technická prohlídka vozidla“ nahrazují slovy
„a je podle výsledku technické prohlídky historic-
kého vozidla technicky způsobilé“.

231. V § 79b odst. 2 větě druhé se za slova „vy-
značí právnická osoba“ vkládají slova „v protokolu
o testování a, byl-li vydán,“.

232. V § 79b odst. 2 větě třetí se slova „nejdéle
24 měsíců“ nahrazují slovy „5 let“.

233. V § 79b se za odstavec 2 vkládá nový od-
stavce 3, který zní:

„(3) Technickou prohlídku historického vozi-
dla ve stanici technické kontroly lze provést až po
jeho testování; technická prohlídka historického vo-
zidla s konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 může být
provedena v místě určeném příslušným krajským
úřadem mobilním způsobem. Stanice technické kon-
troly vyznačí údaj o výsledku technické prohlídky
v protokolu o technické prohlídce a, byl-li vydán,
v průkazu historického vozidla. Výsledek technické
prohlídky platí po dobu platnosti výsledku testo-
vání.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 4 až 8.

234. V § 79b odst. 5 se věta druhá zrušuje.

235. V § 79b odst. 6 písm. a) se slova „a osvěd-
čení o technické způsobilosti vozidla vyznačené
v technickém průkazu“ zrušují.

236. V § 79b odst. 8 se za slova „podmínky
testování historického a sportovního vozidla“ vklá-
dají slova „ , podrobnosti provádění technické pro-
hlídky historického vozidla mobilním způsobem“.

237. V § 79c odst. 2 větě třetí se slova „nejdéle
24 měsíců“ nahrazují slovy „5 let“ a slovo „historic-
kého“ se zrušuje.

238. V § 79c odst. 3 větě druhé se slova „a do
technického průkazu silničního vozidla“ zrušují.

239. V § 80 odst. 1 se slova „a v rozsahu jím
vymezeném, podle“ nahrazují slovy „ , přímo použi-
telných předpisů Evropské unie a“.

240. V § 80 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) rozhoduje o schválení typu vozidla, jeho systé-
mu, konstrukční části nebo samostatného tech-
nického celku, o změně schválení typu a o zru-
šení rozhodnutí o schválení typu,“.

241. V § 80 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a odnímá toto povolení“.

242. V § 80 odst. 2 písm. d), § 80 odst. 4
písm. a) a g), § 83 odst. 1 písm. b), d), e), f), g), k),
l), m), n), o) a q), § 83a odst. 1 písm. c), d), f), g), h),
i), p), y) a z), § 83a odst. 2 písm. b), c), d) a e), § 83a
odst. 5 písm. c) a f), § 83a odst. 9 úvodní části usta-
novení a v § 83a odst. 9 písm. e) se slovo „silnič-
ního“ zrušuje.

243. V § 80 odst. 2 písm. e) se slovo „udělení“
nahrazuje slovem „povolení“ a slova „povolení vý-
roby jednotlivého silničního vozidla a“ se zrušují.

244. V § 80 odst. 2 písm. f) a g), § 83 odst. 1
písm. r), § 83a odst. 3 písm. k), § 83a odst. 9 písm. a)
bodech 4 a 5 a v § 83a odst. 11 se slovo „silničních“
zrušuje.

245. V § 80 odst. 2 písm. h) se slova „rozho-
duje o zastavení výroby silničních“ nahrazují slovy
„zakazuje uvádění“ a slova „nebo výbavy silničních
vozidel, anebo jejich uvádění do provozu“ se nahra-
zují slovy „na trh a zadržuje osvědčení o schválení
jejich typu“.

246. V § 80 odst. 2 písmena o) a p) znějí:
„o) rozhoduje o schválení technické způsobilosti

výbavy vozidla, o změně tohoto schválení
a o jeho zrušení,

p) schvaluje hromadnou přestavbu typu vozidla,“.

247. V § 80 odst. 2 se písmeno q) zrušuje.

Dosavadní písmena r) až y) se označují jako písme-
na q) až x).

248. V § 80 odst. 2 písm. u) a v) se slova
„Evropské unie“ a slova „silničního motorového vo-
zidla, nebo přípojného“ zrušují.

249. V § 80 odst. 2 písm. u) se slova „a tech-
nického průkazu“ zrušují.

250. V § 80 odst. 2 písm. v) se slova „a tech-
nický průkaz“ zrušují.

251. V § 80 odst. 2 písm. w) se slovo „a“ na-
hrazuje čárkou.

252. V § 80 odst. 2 písm. x) se slova „statistiky
silničních“ nahrazují slovem „statistiky“.

253. V § 80 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno y), které
včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:
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„y) je orgánem pro dozor nad trhem

1. podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorií M, N a O39),

2. podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorie L29),

3. podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího schvalování vozidel ka-
tegorií T, C, R a S30),

4. podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího nesilniční mobilní
stroje a jejich motory38),

5. podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího označování pneuma-
tik41) a

6. se systémy vozidel, konstrukčními částmi
vozidel a samostatnými technickými celky
vozidel podle mezinárodní smlouvy v oblasti
schvalování technické způsobilosti, kterou je
Česká republika vázána7).

41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/
/740.“.

254. V § 80 odst. 4 písm. a) se za slova „do
registru“ vkládá slovo „silničních“.

255. V § 80 odst. 4 písm. b) se slova „silničním
motorovým“ zrušují.

256. V § 80 odst. 4 písm. c) se slova „průkaz
silničního“ nahrazují slovem „průkaz“ a slova
„osvědčení silničního“ se nahrazují slovy „osvědčení
zvláštního“.

257. V § 80 odst. 4 písm. c) se slova „a tech-
nický průkaz“ zrušují.

258. V § 80 odst. 4 písmeno d) zní:

„d) rozhoduje o vyřazení vozidla z provozu a zapi-
suje vyřazení a zánik vozidla v registru silnič-
ních vozidel,“.

259. V § 80 odst. 4 písm. e) se slova „nebo
přestavěného silničního“ nahrazují slovy „vozidla
nebo přestavbu“.

260. V § 80 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písme-
na g) až i).

261. V § 80 odst. 4 písm. j) se slova „silničního
motorového vozidla nebo přípojného“, slova „silnič-
ního motorového vozidla, nebo přípojného“ a slova
„Evropské unie“ zrušují.

262. V § 80 odst. 4 písm. i) se slova „vozidla
a technický průkaz vozidla, pokud byl vydán“ na-
hrazují slovem „vozidla“.

263. V § 80 odst. 5 písm. d) se slova „vydává
technický průkaz vozidla,“ zrušují.

264. V § 80 odst. 5 písm. e) se slova „na základě
protokolu o platném testování historického vozidla“
zrušují.

265. V § 80 odst. 6 se text „§ 24 odst. 2
písm. n)“ nahrazuje textem „§ 28 odst. 1 písm. m)“.

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

„§ 80a

(1) Schvalovacím orgánem podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího nesil-
niční mobilní stroje a jejich motory38) je

a) Státní plavební správa, jde-li o motory katego-
rie IWP nebo IWA podle tohoto předpisu,

b) Drážní úřad, jde-li o motory kategorie RLL
nebo RLR podle tohoto předpisu nebo o mo-
tory kategorie NRE nebo NRS určené pro po-
mocné železniční vozy, pomocné motory pro
motorové železniční vozy nebo lokomotivy po-
dle tohoto předpisu, nebo

c) ministerstvo, jde-li o ostatní motory podle to-
hoto předpisu neuvedené v písmenech 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 upravujícího nesilniční mo-
bilní stroje a jejich motory38).“.

267. V § 81 odst. 1 větě první se za slovo „zá-
kona“ vkládají slova „ , přímo použitelných předpisů
Evropské unie a mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána,“.

268. V § 81 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , přímo použitelnými předpisy
Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými
je Česká republika vázána“.

269. V § 81 odst. 1 větě třetí se slova „ukládá
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tento zákon“ nahrazují slovy „tyto předpisy uklá-
dají“.

270. V § 81 odst. 2 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , přímo použitelných předpisů
Evropské unie a mezinárodních smluv, kterými je
Česká republika vázána“.

271. Nadpis nad označením § 83 se zrušuje.

272. V § 83 odst. 1 písm. a), d), e), f), n) a o),
§ 83a odst. 1 písm. b), c), f), g), h), m) a n), § 83a
odst. 2 písm. c) a d) a v § 83a odst. 9 písm. b) a d) se
slovo „silniční“ zrušuje.

273. V § 83 odst. 1 písm. f) se slova „ , nepřed-
loží technický průkaz“ zrušují.

274. V § 83 odst. 1 písm. i) se text „§ 27
odst. 3“ nahrazuje textem „§ 27 odst. 4“.

275. V § 83 odst. 1 písm. n) a v § 83a odst. 2
písm. c) se za slovo „vozidla“ vkládají slova „pod-
léhajícího registraci“ a za slova „zapsáno v registru
silničních vozidel“ se vkládají slova „v České repub-
lice“.

276. V § 83 odst. 1 se na začátek písmene p)
vkládají slova „jako provozovatel vozidla“.

277. V § 83 odst. 1 písm. q) se slova „nebo
technickém průkazu zvláštního vozidla“ zrušují.

278. V § 83 odst. 1 se za písmeno v) vkládá
nové písmeno w), které zní:

„w) jako kontrolní technik poruší informační povin-
nost podle § 61a odst. 1 písm. c), nebo“.

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno x).

279. V § 83 odst. 2 písm. c) se slova „nebo w)“
nahrazují slovy „ , w) nebo x)“.

280. V § 83 odst. 3 se za částku „5 000 Kč“
vkládají slova „a za přestupek podle odstavce 1
písm. s), t), u) nebo w) uložit pokutu do 10 000 Kč“.

281. V § 83a odst. 1 písm. h) se slova „ , ne-
předloží technický průkaz“ zrušují.

282. V § 83a odst. 1 písm. k) se slova „§ 15
uvede na trh silniční“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 1
nebo § 78 odst. 1 dodá na trh“, slovo „ , samostatný“
se nahrazuje slovy „nebo samostatný“ a slova „nebo
nedokončené silniční vozidlo“ se zrušují.

283. V § 83a odst. 1 písm. m) se slovo „uvede“
nahrazuje slovem „dodá“.

284. V § 83a odst. 1 písm. q) se text „§ 28
odst. 3“ nahrazuje textem „§ 28 odst. 2“.

285. V § 83a odst. 1 písm. r) se text „§ 28
odst. 4“ nahrazuje textem „§ 28 odst. 3“.

286. V § 83a odst. 1 písm. s) se slova „silniční
vozidlo, nedokončené silniční“ zrušují.

287. V § 83a odst. 1 písm. t) se slova „do evi-
dence technických údajů typů silničních vozidel“ na-
hrazují slovy „v rozsahu podle § 4 odst. 5“.

288. V § 83a odst. 1 písm. u) se slova „nepo-
skytne ministerstvu nejpozději při prvním uvedení
silničního vozidla podléhajícího registraci na trh
v České republice“ nahrazují slovem „nezpřístupní“
a slovo „silničního“ se zrušuje.

289. V § 83a odst. 1 písm. v) se slova „nevyhoví
žádosti orgánu nebo stanice technické kontroly ji-
ného členského státu o poskytnutí údajů nezbytných
pro provádění technické prohlídky silničního vozi-
dla“ nahrazují slovy „nepředá poskytované informa-
ce ministerstvu“.

290. V § 83a odst. 1 písm. w) se slova „§ 33c
neposkytne ministerstvu do 10 pracovních dnů ode
dne vydání technického průkazu jednotlivě vyrobe-
ného silničního vozidla“ nahrazují slovy „§ 33
odst. 1 nezpřístupní“ a slovo „silničního“ se zrušuje.

291. V § 83a odst. 2 písm. e) se slova
„ , v osvědčení o registraci vozidla nebo v technic-
kém průkazu zvláštního vozidla“ nahrazují slovy
„v osvědčení o registraci vozidla“.

292. V § 83a odst. 3 písm. b) a v § 83a odst. 4
písm. a) se text „§ 48a odst. 4“ nahrazuje textem
„§ 48a odst. 5“.

293. V § 83a odst. 5 písm. f) se slovo „nebo“
zrušuje.

294. V § 83a se na konci odstavce 5 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která
znějí:

„h) provede jízdu v rozporu s povolením podle
§ 38c odst. 1, nebo

i) v rozporu s § 38c odst. 3 nedoloží stanovené
doklady.“.

295. V § 83a odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo
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použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
schvalování vozidel kategorií M, N a O39), přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
schvalování vozidel kategorie L29), přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie upravujícím schvalo-
vání vozidel kategorií T, C, R a S30) nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
schvalování vozidel z hlediska emisí z lehkých osob-
ních vozidel a z užitkových vozidel33)

a) jako výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo
distributor

1. uvede v řízení o schválení nebo změně schvá-
lení typu vozidla, systému vozidla, kon-
strukční části vozidla nebo samostatného
technického celku vozidla nebo o schválení
jednotlivého vozidla nepravdivé údaje nebo
zamlčí údaje, které bymohly 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 schvá-
lení jednotlivého vozidla nebo prohlášení
o shodě,

5. použije odpojovací zařízení,

6. dodá na trh vozidlo, systém vozidla, kon-
strukční část vozidla nebo samostatný tech-
nický celek vozidla bez platného schválení
jejich technické způsobilosti,

7. dodá na trh vozidlo, systém vozidla, kon-
strukční část vozidla nebo samostatný tech-
nický celek vozidla bez jejich opatření pro-
hlášením 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 kon-
strukční část vozidla nebo samostatný tech-
nický celek vozidla značkou schválení typu,
nebo

9. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem ne-
pravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by

mohly vést k uložení nápravných nebo ome-
zujících opatření,

b) jako výrobce nebo zástupce výrobce

1. neposkytne pokyny nebo jiné technické
údaje určené pro uživatele nebo jiné výrobce
v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo
použitelného předpisu, nebo

2. neposkytne údaje palubního diagnostického
systému nebo údaje nezbytné pro opravu
a údržbu výrobků určené pro samostatné
provozovatele, autorizované obchodní zá-
stupce, opravny, servisní techniky nebo jiné
výrobce v rozsahu a způsobem podle tohoto
přímo použitelného předpisu, 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 vo-
zidla, konstrukční části vozidla, samostat-
ného technického celku vozidla nebo o schvá-
lení jednotlivého vozidla nepravdivé údaje
nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k od-
mítnutí 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 ne-
pravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by
mohly vést k uložení nápravných nebo ome-
zujících opatření.

(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
nesilniční mobilní stroje a jejich motory38)

a) jako výrobce, výrobce původního zařízení, zá-
stupce výrobce, dovozce nebo distributor

1. uvede v řízení o schválení nebo změně schvá-
lení typu motoru nebo rodiny motorů ne-
pravdivé 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,
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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 jeho opatření pro-
hlášením o shodě nebo stanoveným označe-
ním,

7. neoprávněně opatří motor prohlášením
o shodě nebo jiným stanoveným označením,

8. uvede na trh nesilniční mobilní stroj, do ně-
hož je zabudován motor bez platného schvá-
lení typu,

9. padělá nebo neoprávněně pozmění osvědčení
o schválení typu motoru nebo rodiny mo-
torů nebo prohlášení o shodě,

10. uvede na trh přechodný motor nebo nesil-
niční mobilní stroj, do něhož je tento motor
zabudován, aniž by byly splněny požadavky
tohoto předpisu,

11. poruší v případě nové technologie nebo kon-
cepce podmínky stanovené prozatímním
schválením typu motoru nebo rodiny mo-
torů nebo povolením Evropské komise,

12. zabuduje motor do nesilničního mobilního
stroje, pro nějž není určen,

13. uvede na trh motor za účelem jeho zabudo-
vání do nesilničního mobilního stroje, pro
nějž není určen, nebo

14. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem ne-
pravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by
mohly vést k uložení nápravných nebo ome-
zujících opatření,

b) jako výrobce neposkytne pokyny nebo jiné
technické údaje určené pro uživatele nebo vý-
robce původních zařízení v rozsahu a způsobem
podle tohoto přímo použitelného předpisu,
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 ne-
pravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by
mohly vést k uložení nápravných nebo ome-
zujících opatření.“.

296. V § 83a se za odstavec 8 vkládá nový od-
stavec 9, který zní:

„(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
označování pneumatik41)

a) jako dodavatel nebo distributor pneumatiky,
dodavatel nebo distributor vozidla nebo posky-
tovatel služby informační společnosti spočíva-
jící v ukládání informací poskytnutých uživate-
lem této služby nezajistí poskytnutí údajů o pa-
livové účinnosti a jiných parametrech pneuma-
tiky v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo
použitelného předpisu, nebo

b) jako dodavatel pneumatiky nezapíše do data-
báze výrobků stanovené údaje nebo je v ní ne-
uchová po stanovenou dobu.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako od-
stavce 10 až 12.

297. V § 83a odst. 10 písm. a) bodě 4 se slovo
„uvádění“ nahrazuje slovem „dodávání“.

298. V § 83a odst. 10 se na konci písmene d)
doplňuje slovo „nebo“.

299. V § 83a odst. 10 se na konci písmene e)
slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno f) se
zrušuje.

300. V § 83a odst. 11 písm. a) se slova „nebo
odstavce 6 písm. c)“ nahrazují slovy „ , odstavce 6
písm. a) bodu 6 nebo odstavce 7 písm. a) bodu 5
nebo 8“.

301. V § 83a odst. 11 písm. b) se slova „od-
stavce 9 písm. a)“ nahrazují slovy „odstavce 10
písm. a)“.

302. V § 83a odst. 11 písm. c) se slova „od-
stavce 6 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 7, 8 nebo
odstavce 9 písm. b) až f)“ nahrazují slovy „od-
stavce 6 písm. a) bodů 1 až 5 nebo 7 až 9, odstavce 6
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písm. b) nebo c), odstavce 7 písm. a) bodů 1 až 4, 6,
7 nebo 9 až 14, odstavce 7 písm. b) nebo c), od-
stavce 8, 9 nebo odstavce 10 písm. b) až e)“.

303. V § 83a odst. 12 se za slova „odstavce 1
písm. k)“ vkládají slova „ , odstavce 6 písm. a) bodu
6 nebo odstavce 7 písm. a) bodu 5“, slovo „uvádě-
ním“ se nahrazuje slovem „dodáním“ a slova „nedo-
končených vozidel“ se nahrazují slovy „motorů ne-
silničních mobilních strojů“.

304. V § 84 odstavec 1 zní:

„(1) Přestupky podle tohoto zákona projed-
nává

a) ministerstvo, jde-li o přestupky

1. podle § 83 odst. 1 písm. h), i) a x), § 83a
odst. 1 písm. k) až w), § 83a odst. 6 písm. a)
bodu 2, § 83a odst. 6 písm. c) a § 83a odst. 8
až 10,

2. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 1 a 3 až 8
a § 83a odst. 6 písm. b) spáchané ve vztahu
ke schválení typu vozidla, jeho systému,
konstrukční části nebo samostatnému tech-
nickému celku,

3. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 3, 4, 6 až 9
a § 83a odst. 7 písm. a) bodů 3 a 5 až 14
zjištěné v rámci výkonu dozoru nad trhem a

4. podle § 83a odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13
a § 83a odst. 7 písm. b) a c) spáchané ve
vztahu ke schválení typu motoru nebo ro-
diny motorů podle § 80a odst. 1 písm. c),

b) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83
odst. 1 písm. j) až l), r) až w), § 83a odst. 1
písm. x) až z), § 83a odst. 2 písm. f) a § 83a
odst. 3,

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li
o přestupky

1. podle § 83 odst. 1 písm. a) až g) a m) až q),
§ 83a odst. 1 písm. a) až j), § 83a odst. 2
písm. a) až e) a g) a § 83a odst. 4 a 5 a

2. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 1 a 3 až 8
a § 83a odst. 6 písm. b) spáchané ve vztahu
ke schválení jednotlivě vyrobeného vozidla,

d) Státní plavební správa, jde-li o přestupky podle
§ 83a odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13 a § 83a
odst. 7 písm. b) a c) spáchané ve vztahu ke
schválení typu motoru nebo rodiny motorů po-
dle § 80a odst. 1 písm. a), a

e) Drážní úřad, jde-li o přestupky podle § 83a
odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13 a § 83a odst. 7
písm. b) a c) spáchané ve vztahu ke schválení
typu motoru nebo rodiny motorů podle § 80a
odst. 1 písm. b).“.

305. V § 84 se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) K projednání přestupku podle § 83 odst. 1
písm. b) nebo § 83a odst. 1 písm. d) je místně pří-
slušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,
u něhož byla podána žádost o zápis změny vlastníka
silničního vozidla podle § 8a. Nelze-li místní přísluš-
nost takto určit, je příslušný obecní úřad obce s roz-
šířenou působností podle místa pobytu, sídla nebo
odštěpného závodu vlastníka vozidla. K projednání
přestupku podle § 83 odst. 1 písm. p) nebo § 83a
odst. 2 písm. d) je místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle místa pobytu, sídla
nebo odštěpného závodu provozovatele vozidla.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

306. V § 84 se na konci odstavce 3 doplňují
věty „Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. s), t), u)
a w) může projednat správní orgán příslušný k vý-
konu státního odborného dozoru příkazem na místě.
Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. p) může projed-
nat Vojenská policie při dohledu nad bezpečností
a plynulostí provozu vozidel ozbrojených sil nebo
v chráněných objektech příkazem na místě.“.

307. V § 84 odst. 4 se slova „a vymáhá“ zrušují.

308. § 85 se včetně poznámky pod čarou č. 31
zrušuje.

309. V § 91 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení
§ 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 4
odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7b
odst. 8, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9
odst. 6, § 12 odst. 9, § 13 odst. 8, § 14 odst. 3, § 16
odst. 6, § 17 odst. 6, § 19 odst. 2, § 20 odst. 4, § 21
odst. 3, § 23 odst. 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1
písm. l), § 28d odst. 1 a 3, § 31 odst. 4, § 36 odst. 2,
§ 37 odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4,
§ 47 odst. 3, § 48 odst. 7, § 48a odst. 5, § 53 odst. 2,
§ 54 odst. 4 a 12, § 57 odst. 5, § 58 odst. 3, § 59b
odst. 8, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 5, § 72
odst. 6, § 74 odst. 1 a 2, § 75 odst. 2 a 3, § 76 odst. 1,
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§ 78b odst. 5, § 79 odst. 7, § 79a odst. 6, § 79b
odst. 7, § 79c odst. 4, § 82 odst. 1 a § 87.“.

310. V § 91 odst. 1 se text „§ 79b odst. 7“ na-
hrazuje textem „§ 79b odst. 8“.

311. V § 91 odst. 1 se text „§ 9 odst. 6“ nahra-
zuje textem „§ 9 odst. 5“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva
a povinnosti s nimi související se posoudí podle zá-
kona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Byl-li k vozidlu vydán technický průkaz vo-
zidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
přiloží jej žadatel o zápis vozidla do registru silnič-
ních vozidel k žádosti. Obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností do něj zapíše údaje o vlastníkovi vo-
zidla a, není-li vlastník vozidla současně jeho pro-
vozovatelem, údaje o provozovateli vozidla, a regis-
trační značku, kterou vozidlu přidělil, a sám již další
technický průkaz k vozidlu nevydá.

3. Vozidlo, které bylo ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona provozováno v České republice a po-
dle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodléhalo
registraci, registraci nepodléhá.

4. U vozidla, které bylo vyřazeno z provozu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze o za-
chování registrační značky, tabulek s touto regis-
trační značkou a osvědčení o registraci vozidla požá-
dat do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. U historického vozidla, jehož testování bylo
provedeno přede dnem nabytí účinnosti čl. I bo-
dů 230 a 232, je výsledek tohoto testování platný
po dobu 24 měsíců ode dne jeho provedení a po tuto
dobu se provedení technické prohlídky historického
vozidla nevyžaduje.

6. U vozidla, jehož testování podle § 79c bylo
provedeno přede dnem nabytí účinnosti čl. I bo-
du 237, je výsledek tohoto testování platný po dobu
5 let ode dne jeho provedení.

7. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností v případě řízení nebo jiného postupu zaháje-
ného přede dnem 1. ledna 2024 provést zápis do

technického průkazu vozidla podle zákona č. 56/
/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna
2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností
ode dne 1. ledna 2024 tento zápis neprovede, tech-
nický průkaz vozidla odejme a technický průkaz vo-
zidla již nevydá. Obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností současně vydá osvědčení o registraci vozi-
dla podle právních předpisů účinných ode dne
1. ledna 2024; to neplatí v případě vyřazení vozidla
z provozu, zápisu zániku vozidla v registru silnič-
ních vozidel nebo nevyhovění žádosti o ukončení
vyřazení vozidla z provozu.

8. Byly-li ztráta, zničení, odcizení nebo poško-
zení technického průkazu vozidla oznámeny obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností přede
dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou
působností ode dne 1. ledna 2024 nevydá nový tech-
nický průkaz vozidla a vydá osvědčení o registraci
vozidla podle právních předpisů účinných ode dne
1. ledna 2024; oznamovatel je povinen odevzdat
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do-
savadní osvědčení o registraci vozidla. Byly-li ztráta,
zničení, odcizení nebo poškození osvědčení o regis-
traci vozidla oznámeny obecnímu úřadu obce s roz-
šířenou působností přede dnem 1. ledna 2024, obecní
úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna
2024 vydá osvědčení o registraci vozidla podle práv-
ních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; ozna-
movatel je povinen odevzdat obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností technický průkaz vozidla.

9. Byla-li přede dnem 1. ledna 2024 podána žá-
dost o zápis vozidla do registru silničních vozidel
nebo žádost o registraci sportovního vozidla, obecní
úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna
2024 nevydá technický průkaz vozidla a vydá osvěd-
čení o registraci vozidla podle právních předpisů
účinných ode dne 1. ledna 2024.

10. Vlastník nebo provozovatel vozidla je povi-
nen ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození tech-
nického průkazu vozidla neprodleně oznámit obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností, odevzdat
mu osvědčení o registraci vozidla a požádat o vydání
nového osvědčení o registraci vozidla; poškozený
technický průkaz vozidla odevzdá spolu se žádostí.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá ža-
dateli osvědčení o registraci vozidla podle právních
předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.

11. Nebylo-li ve vztahu k vozidlu vydáno
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osvědčení o registraci vozidla podle právních před-
pisů účinných ode dne 1. ledna 2024, při předložení
dokladu podle

a) § 8 odst. 4, 5 nebo 7 věty druhé, § 8a odst. 2
nebo 3, § 9 odst. 2 nebo 4 věty druhé, § 11
odst. 2, § 14 odst. 2 nebo § 79a odst. 5 zákona
č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností rovněž odevzdá technický
průkaz vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou
působností vydá osvědčení o registraci vozidla
podle právních předpisů účinných ode dne
1. ledna 2024,

b) § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností rovněž
odevzdá technický průkaz vozidla a osvědčení
o registraci vozidla a obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností vydá osvědčení o registraci vo-
zidla podle právních předpisů účinných ode dne
1. ledna 2024, nebo

c) § 12 odst. 2, 5 nebo 6 nebo § 13 odst. 3 zákona
č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností rovněž odevzdá technický
průkaz vozidla; nedojde-li k vyřazení vozidla
z provozu nebo k zápisu zániku vozidla v regis-
tru silničních vozidel, obecní úřad obce s rozší-
řenou působností vydá osvědčení o registraci
vozidla podle právních předpisů účinných ode
dne 1. ledna 2024.

12. Jde-li o postup podle bodu 9 písm. a) ne-
bo c), při předkládání dokladu podle § 8 odst. 4
písm. b) nebo odst. 5, § 8a odst. 2 nebo 3, § 12
odst. 2 nebo 5 nebo § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001
Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se tech-
nický průkaz vozidla nepřikládá, nemá-li jej ten, kdo
doklad předkládá, k dispozici.

13. Nebylo-li ve vztahu k vozidlu vydáno
osvědčení o registraci vozidla podle právních před-
pisů účinných ode dne 1. ledna 2024, při podání žá-
dosti podle

a) § 7f odst. 1, ve znění účinném ode dne 1. ledna
2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností odevzdá technický průkaz vozidla
a obecní úřad obce s rozšířenou působností
vydá osvědčení o registraci vozidla podle právní
úpravy účinné ode dne 1. ledna 2024, nebo

b) § 12 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., se obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností odevzdá
technický průkaz vozidla; je-li žádosti vyho-
věno, obecní úřad obce s rozšířenou působností
vydá osvědčení o registraci vozidla podle právní
úpravy účinné ode dne 1. ledna 2024.

14. Ve vztahu k technickým průkazům podle
zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
1. ledna 2024, registr silničních vozidel obsahuje

a) evidenci ztracených, odcizených, poškozených
a zničených technických průkazů vozidla,

b) evidenci vyrobených formulářů technického
průkazu vozidla opatřených identifikačními
znaky a

c) u vozidla číslo technického průkazu vozidla
a datum a místo jeho vydání.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zá-
kona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona
č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona
č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona
č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zá-
kona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona
č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona
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č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona
č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona
č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona
č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona

č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona
č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb.,
zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zá-
kona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona
č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona
č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona
č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb.,
zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zá-
kona č. 386/2020 Sb., zákona č. 450/2020 Sb., zákona
č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona
č. 588/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona
č. 39/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona
č. 284/2021 Sb., zákona č. 285/2021 Sb., zákona
č. 286/2021 Sb., zákona č. 297/2021 Sb., zákona
č. 324/2021 Sb., zákona č. 329/2021 Sb., zákona
č. 353/2021 Sb., zákona č. 142/2022 Sb. a zákona
č. 244/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 2 písm. u) se slovo „držitel“ na-
hrazuje slovem „provozovatel“.

2. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova „technickém
průkazu“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci vo-
zidla“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Za provozovatele motorového vozidla zapsa-
ného v osvědčení o registraci vozidla se pro účely
§ 24 odst. 2 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění účinném ode dne 1. ledna 2024, považuje rov-
něž držitel motorového vozidla zapsaný v osvědčení
o technickém průkazu a provozovatel motorového
vozidla zapsaný v technickém průkazu.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani silniční

Čl. V

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění
zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zá-
kona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona
č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona
č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona
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č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 63/2017
Sb., zákona č. 299/2020 Sb. a zákona č. 142/2022 Sb.,
se mění takto:

1. V § 2 odst. 6 se slova „žádném technickém
dokladu k vozidlu“ nahrazují slovy „registru silnič-
ních vozidel“, za slovo „hledí“ se vkládají slova „pro
účely daně silniční“ a slova „technickém průkazu“ se
nahrazují slovy „registru silničních vozidel“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. d)
bodě 2 a § 4 odst. 1 písm. a) se slova „technickém
průkazu vozidla“ nahrazují slovy „registru silničních
vozidel“.

3. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „v jehož tech-
nickém průkazu je“ nahrazují slovy „u něhož je v re-
gistru silničních vozidel“.

4. § 6 se zrušuje.

5. Nadpis § 14a zní: „Skutečnosti rozhodné
pro daň“.

6. V § 14a odst. 1 se slova „technickém prů-
kazu“ nahrazují slovy „registru silničních vozidel u“.

7. V § 14a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. VI

V § 21b odst. 3 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 227/
/2019 Sb., se slova „ , technického průkazu silničního
vozidla“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla

Čl. VII

V § 15 odst. 12 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb.,

o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou pro-
vozem vozidla a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vo-
zidla), ve znění zákona č. 278/2009 Sb., se slova
„technického průkazu“ nahrazují slovy „osvědčení
o registraci“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ozbrojených silách
České republiky

Čl. VIII

V § 33 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbro-
jených silách České republiky, ve znění zákona
č. 546/2005 Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. IX

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002
Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012
Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015
Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zá-
kona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona
č. 285/2020 Sb. a zákona č. 150/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 76 odst. 2 se za slova „průkazu vozidla“
vkládají slova „nebo osvědčení o registraci vozidla“,
za slova „průkaz vozidla“ se vkládají slova „ani
osvědčení o registraci vozidla“ a za slova „průkazem
vozidla“ se vkládají slova „nebo osvědčením o regis-
traci vozidla“.

2. V § 76 odst. 3 se slova „silničního motoro-
vého vozidla“ nahrazují slovy „vozidla nebo osvěd-
čením o registraci vozidla“.
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ČÁST OSMÁ

Změna zákona o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. X

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalo-
vání odborné způsobilosti k řízení motorových vo-
zidel a o změnách některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 320/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona
č. 337/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona
č. 191/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

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

2. V § 10 odst. 3 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

3. V § 10 odst. 4 se slova „technického průkazu
vozidla“ nahrazují slovy „registru silničních vozi-
del“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. XI

V § 43a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění zákona č. 193/2018 Sb., se slova „technický
průkaz“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci vo-
zidla“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XII

V § 138 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o slu-

žebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
se za slovo „průkazu“ vkládají slova „nebo osvěd-
čení o registraci“, za slovo „průkaz“ se vkládají slova
„ani osvědčení o registraci vozidla“ a za slovo „prů-
kazem“ se vkládají slova „nebo osvědčením o regis-
traci“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XIII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/
/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/
/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/
/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona
č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona
č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona
č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona
č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona
č. 284/2021 Sb., zákona č. 355/2021 Sb., zákona
č. 363/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb. a zákona
č. 93/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 písm. f) se slova „technickém
osvědčení4) nebo technickém průkazu“ nahrazují
slovy „registru silničních vozidel“.
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Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

2. V § 80 odst. 7 se slova „technického prů-
kazu“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci vo-
zidla“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XIV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/
/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/
/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/
/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/
/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/
/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/
/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/
/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/
/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/
/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/
/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/
/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/

/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/
/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/
/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/
/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/
/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/
/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/
/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/
/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/
/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/
/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/
/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/
/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/
/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/
/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/
/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/
/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/
/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/
/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014
Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014
Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014
Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014
Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb.,
zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zá-
kona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona
č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona
č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona
č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona
č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona
č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona
č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona
č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona
č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona
č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona
č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona
č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona
č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona
č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona
č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona
č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona
č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona
č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona
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č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona
č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona
č. 119/2020, zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/
/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/
/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/
/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/
/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb. a zákona č. 261/
/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/
/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/
/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/
/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/
/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/
/2022 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1. V položce 26 písm. a) se za slovo „provozo-
vatele“ vkládají slova „ , s výjimkou zápisu dosavad-
ního provozovatele vozidla jako jeho nového vlast-
níka,“.

2. V položce 26 písm. g) se za slovo „vozidel“
vkládají slova „včetně zápisu dosavadního provozo-
vatele vozidla jako jeho nového vlastníka“.

3. V položce 26 písm. g) se slova „do technic-
kého průkazu vozidla a“ zrušují.

4. V položce 26 se za písmeno o) vkládají pís-
mena p) až r), která znějí:
„p) rezervace registrační značky

s výjimkou registrační značky
na přání Kč 100

q) vydání duplikátu osvědčení
o registraci vozidla nebo
technického průkazu Kč 500

r) zachování registrační značky,
tabulek s touto registrační značkou
a osvědčení o registraci vozidla
u vozidla vyřazeného z provozu Kč 200“.

5. V položce 26 písm. q) se slova „nebo tech-
nického průkazu“ zrušují.

6. V položce 26 poznámka č. 1 zní:

„1) Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo tech-
nický průkaz vozidla jako duplikát nahrazující tyto do-
klady při jejich odcizení a žadatel doloží jejich odcizení
protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se
poplatek podle položky 16 tohoto sazebníku.“.

7. V položce 26 se v poznámce č. 1 slova „nebo
technický průkaz vozidla“ zrušují, slova „tyto do-
klady“ se nahrazují slovy „tento doklad“ a slovo „je-
jich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

8. Položka 27 zní:

„Položka 27

1. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie Kč 5 000

2. Schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy
v oblasti schvalování technické způsobilosti Kč 5 000

3. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li
o schválení podle bodu 1 nebo 2 Kč 2 000

4. Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla Kč 1 000

5. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického
celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie Kč 2 500

6. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu samostatného technického celku vozidla
podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti Kč 2 500

7. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného
technického celku vozidla, nejde-li o změnu schválení podle bodu 5 nebo 6 Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části
vozidla Kč 500

9. Schválení hromadné přestavby vozidla Kč 2 000

Sbírka zákonů č. 432 / 2022Strana 5194 Částka 195



10. Schválení technické způsobilosti výbavy vozidla Kč 2 000
11. Vydání rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti výbavy vozidla Kč 1 000

12. Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla Kč 3 000

13. Schválení přestavby vozidla Kč 1 000

14. Povolení výjimky z technických požadavků, které musí vozidlo splňovat Kč 1 000

15. Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních
mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie Kč 2 500

16. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených
k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie Kč 1 250

Osvobození

Od poplatku podle bodu 13 této položky je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo držitel
obdobného dokladu vydaného jiným členským státem Evropské unie.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle bodu 13 této položky zahrnuje i zápis údajů do registru silničních vozidel a do
dokladů k vozidlu.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákoníku práce

Čl. XV

V § 158 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění zákona č. 185/2011 Sb., se za slova
„uvedených v technickém průkazu“ vkládají slova
„nebo osvědčení o registraci“, za slova „průkaz vo-
zidla“ se vkládají slova „ani osvědčení o registraci
vozidla“, za slova „průkazem vozidla“ se vkládají
slova „nebo osvědčením o registraci vozidla“, za
slova „údaj v technickém průkazu“ se vkládají slova
„vozidla ani osvědčení o registraci vozidla“ a za
slova „údajů v technickém průkazu“ se vkládají slova
„vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. XVI

V § 14 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, se slova „technický průkaz“ nahrazují slovy
„osvědčení o registraci“.

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

Bylo-li osvědčení o registraci silničního moto-
rového vozidla vydáno přede dnem 1. ledna 2024, je
provozovatel silničního motorového vozidla povi-
nen předložit pro získání emisní plakety namísto
něj technický průkaz tohoto vozidla.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o výrobcích
s ukončenou životností

Čl. XVIII

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností, ve znění zákona č. 244/2022 Sb., se mění
takto:

1. V § 104 odst. 4 se slova „technický průkaz“
nahrazují slovy „osvědčení o registraci“.

2. V § 108 odst. 1 písm. c) a § 116 odst. 2 se
slova „technickém průkazu“ nahrazují slovy „osvěd-
čení o registraci“.

3. V § 119 odst. 4 se slova „a do technického
průkazu silničního vozidla“ zrušují.
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4. V § 134 písm. c) se slova „a technického prů-
kazu“ zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I
bodů 48, 51, 70, 73, 74, 76, 78, 85, 184, 196, 197,
199, 225, 226, 230 až 233, 236, 237, 264 a 310, která
nabývají účinnosti prvním dnem devátého kalendář-

ního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, a usta-
novení části první čl. I bodů 17 až 20, 22, 28, 29, 31,
39, 42, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 61 až 64, 67,
69, 71, 72, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 86 až 92, 94, 97, 98,
99, 102, 103, 163, 164, 165, 171, 181, 188, 189, 194,
195, 198, 215, 227, 228, 229, 234, 235, 238, 249, 250,
257, 260, 262, 263, 273, 277, 281, 291 a 311 a části
první čl. II bodů 7 až 14, části druhé čl. III a IV, části
třetí čl. V, části čtvrté čl. VI, části páté čl. VII, části
šesté čl. VIII, části sedmé čl. IX, části osmé čl. X,
části deváté čl. XI, části desáté čl. XII, části jedenácté
čl. XIII, části dvanácté čl. XIV bodů 3, 5 a 7, části
třinácté čl. XV, části čtrnácté čl. XVI a XVII a části
patnácté čl. XVIII, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2024.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala 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 – Administrace: písemné objednávky předplatného,
změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-
-moraviapress.com. 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 2022 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061,
690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail –
sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;
Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o.,
Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10:
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: 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. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány ne-
prodleně 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. 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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