
                                                                                                      Metodický zpravodaj autoškol č. 89/2016 – zákony, vyhlášky…. 

 

 

                Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů 

    vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU 

                  a v ostatních rezortních předpisech 

                   v období červen až listopad 2016 

 

 

 

Sbírka zákonů ČR: 

 

ČÁSTKA 82 

Vyhláška č. 214/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se 

stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 

Sb. 

Změna – V § 1 vyhlášky č. 231/1996 Sb., odstavec 2 zní: 

„(2) Byl- li v řízení o přestupcích přibrán znalec, zvyšuje se paušální částka podle 

odstavce 1 o 2 500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru 

zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle 

odstavce 1 o 5 000 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, 

může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvýše 

10 000 Kč.“. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2016. 

 

ČÁSTKA 88 

                  Vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis 

z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků. 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016. 

 

ČÁSTKA 95 

 Zákon č. 242/2016 Sb.,  - celní zákon 

 Zrušuje se zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, a řada dalších zákonů a jejich částí, 

včetně vyhlášky č. 421/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 35/2015 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení celního zákona. 

 Účinnost zákona dnem jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 56 odst. 2 písm. d), 

které nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. - rozeslána 29. července 2016. 

 

 Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

celního zákona. 

 Část devátá – změna zákona o pozemních komunikacích: 

 Cit.: V § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění zákona č. 102/2000 Sb., se slova „zajištění celního odbavení“ nahrazují 

slovy „provedení celního řízení“. 

 Část osmnáctá – změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 

 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 pozdějších předpisů se mění takto: 

 Cit.:  



 1. V § 34 odst. 4 písm. c) se slova „celním odbavení vozidla 
8a

)“ nahrazují slovy 

„propuštění vozidla do celního režimu volného oběhu“. 

 Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje. 

 2. V § 35 odst. 2 písm. b) se slova „vystavení jednotné celní deklarace“ nahrazují 

slovy „podání celního prohlášení“. 

 Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. – rozeslána 29. července 2016. 

 

ČÁSTKA 96 

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona. 

Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 29. července 2016. 

  

 Vyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem. 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 29. července 2016. 

 

ČÁSTKA 98 

 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 Zrušuje se zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a 

řada dalších částí zákonů souvisejícího se zákonem č. 200/1990 Sb. 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017. 

 

 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

 Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě, všeobecné vnitřní správě, 

územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, křivého vysvětlení, 

občanskému soužití, přestupky proti majetku, přestupky na úseku podnikání, na 

úseku porušování práv k obchodní firmě, přestupky na úseku zdravotnictví, 

evidence přestupků a opakované spáchání přestupku. 

 Účinnost dnem 1. července 2017. 

 

ČÁSTKA 99 

 Zákon č. 254/2016 Sb., který se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o 

dani z nabytí nemovitých věcí. 

 Účinnost – první den třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení – 

rozeslána 5. srpna 2016. 

 

ČÁSTKA 111 

 Vyhláška č. 286/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení 

způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru 

služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních 

prostředků Vojenské policie. 

 Účinnost patnáctý den po jejím vyhlášení – rozeslána 12. září 2016. 

 

ČÁSTKA 115 

 Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce. 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 19 září 2016. 

 

 Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o službách, vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 



autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Mění celkem 66 zákonů, např.: Část dvacátá osmá – změna  zákona č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu, Část třicátá – změna zákona č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. (viz výpis) 

 Účinnost  dnem vyhlášení s výjimkou pěti článků, které nabývají účinnosti dnem 

1. ledna 2017. 

 

ČÁSTKA 118 

 Zákon č. 304/2016 Sb.,  kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 Část čtvrtá – změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, ve znění pozdějších předpisů. (viz výpis). 

 Účinnost dnem jeho vyhlášení – rozeslána 23. září 2016. 

 

ČÁSTKA 125 

 Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 Část pátá – změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Cit.: 1.  V § 22 odst. 1 až 3 se slova „Ministerstvo dopravy“ nahrazují slovy 

„Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře“. 

 2. V § 40 odst. 2 se písmeno h) zrušuje. Dosavadní písmena i) a j) se označují jako 

písmena h) a i). 

 3. V § 43 odst. 4 se slova „§ 40 odst. 2 písm. j)“ nahrazují slovy „§ 40 odst. 2 

písm. i)“. 

 Čl. VII – Přechodná ustanovení – Řízení podle § 22h zákona č. 13/1997 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení. – rozeslána 3. října 2016. 

 

 Zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 (předseda úřadu) a § 

10 (přechodná ustanovení), která nabývají účinnosti prvním dnem druhého 

kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení – rozeslána 3. října 2016. 

 

ČÁSTKA 126 

 Zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákona v souvislosti 

s prokazováním původu majetku. 

 Část první – změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Účinnost – prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení – rozeslána 3. října 2016. 

 

 

 

ČÁSTKA 132 



 Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o 

minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Minimální mzda např. v 1. skupině 66,00 Kč/hod., měsíčně 11 000 Kč, v 5. skupině 

98,10 Kč/hod., měsíčně 16 400 Kč, v 8. skupině 132,00 Kč/hod., měsíčně 22 000 

Kč. 

 Účinnost dnem 1. ledna 2017. 

 

 Nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o 

minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se 

stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, 

ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. 

 Část první - doplňuje se m.j. 5. skupina – řízení, údržba a opravy motorových 

vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů a která jsou určena pro přepravu více než 

16 osob. 

 Část druhá – změna nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

353/2008 Sb. 

 Účinnost strukturovaně - 1. ledna 2017, čl.II bod 7 a 13 nabývá účinnosti až dnem 

1. ledna 2018. 

 

 

 

 

 

Sbírka mezinárodních smluv: 

 

ČÁSTKA 19 

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 32/2016 Sb.m.s., kterým se vyhlašuje 

konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných 

potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP). 

 Nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2014 Sb.m.s..  Změny a 

doplňky Dohody vstoupily v platnost podle článku 18 odst. 6 Dohody dne 30. září 

2015 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. 

 Anglické znění konsolidovaného textu Dohody ATP a její překlad do českého 

jazyka se vyhlašují současně. Rozeslána 11. července 2016. 

 

 

Úřední věstník EU: 

 

L 169 ze dne 28. června 2016. 

 Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 

2006 o řidičských průkazech (Úř. věstník L 403, 30.12.2006) 

 Cit.: 
 Str. 21 čl. 4 písm. b) druhá věta: 

 místo 

 „Aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu platné pro dotčená vozidla, je 

možné motorová vozidla v této skupině doplnit o přívěs s maximální přípustnou 



hmotností do 750 kg, pokud maximální přípustná hmotnost této soupravy 

nepřesahuje 4 250 kg.“. 

 má být 

 „Aniž jsou dotčeny předpisy pro schvalování typu platné pro dotčená vozidla, je 

možné motorová vozidla v této skupině doplnit o přívěs maximální přípustnou 

hmotností přesahující 750 kg, pokud maximální přípustná hmotnost této soupravy 

nepřesáhne 4 250 kg.“. 

 

L 183 ze dne 8. července 2016. 

 Směrnice Komise (EU) 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se mění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. 

 Změny se týkají aktualizace ustanovení o kardiovaskulárních nemocech a 

aktualizace týkající se diabetu, vycházející z nejnovějších lékařských poznatků. 

 Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2018 a tímto dnem vstoupí v platnost. 

 

L 189 ze dne 14. července 2016. 

 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1146 ze dne 27. června 2016 o postoji, který má být 

přijat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeného dohodou o 

mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (Dohoda 

INTERBUS) k návrhu rozhodnutí uvedeného výboru č. 1/2016. 

 

L 195 ze dne 20. července 2016. 

 Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze den 15. 

března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (S) č. 2135/98 a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006). 

 Cit.: 

 Str. 8 čl. 13 odst. 1 písm. l): 

 místo 

 „l) vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství a zpětnou přepravu nádob 

na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství,“, 

 má být: 

 „l) vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství či zpětnou přepravu nádob 

na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství,“, 

 

L 204 ze dne 29. července 2016. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1245 ze dne 28. července 2016, kterým se 

stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury 

stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými 

v přílohách III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 

o přepravě odpadů.  

 

 

L 279 ze dne 15. října 2016. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1824 ze dne 14. července 

2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č.3/2014, pokud jde o 

požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel, nařízení v přenesené 

pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a 



nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající 

se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky. 

 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1825 ze dne 6. září 2016, kterým se mění 

prováděcí nařízení (EU) č. 901/2014, pokud jde o správní požadavky na 

schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 

s těmito vozidly. 

 

L 288 ze dne 22. října 2016. 

 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1877 ze dne 17. října 2016, který má být 

zaujat jménem Evropské unie ve skupině odborníků pro Evropskou dohodu o práci 

osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) a v Podvýboru pro silniční 

dopravu Evropské hospodářské komise OSN. 

 (týká se sjednocení požadavků na digitální tachografy z hlediska konstrukce, 

montáže a zkoušek) 

 

L 297 ze dne 4. listopadu 2016. 

 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1926 ze dne 3. listopadu 2016 o 

schválení fotovoltaické střechy nabíjející akumulátor jako inovativní technologie 

ke snižování CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 443/2009. 

 

L 302 ze dne 9. listopadu 2016. 

 Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti 

řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2016) 6517) 

 Příloha – vzory řidičských průkazů vydávaných v Belgii, Bulharsku,  ČR, Dánsku, 

Německu, Estonsku, Řecku, Španělsku, ve Francii, v Chorvatsku, Irsku, Itálii, na 

Kypru, v Lotyšsku,  Litvě, Lucembursku, Maďarsku,  na Maltě,  v Nizozemsku, 

Rakousku,  Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku, ve Finsku,  

Švédsku, Velké Británii (Severním Irsku, na Gibraltaru) na Islandu, v 

Lichtenštejnsku, v Norsku. 

 

 

Věstník dopravy: (www.mdcr.cz) 

 

Číslo 8/2016 ze dne 5. srpna 2016. 

- Mnohostranná dohoda M 291 ADR  (Příloha č. 2, úplné znění) 

- Informace pro SME o zavedení zkušebního období 

- Informace pro SME – schválení přístroje pro použití v SME (ACTA Tábor,SW 

DEKRA Emise, Brain Bee, CAPELEC, MAHA, BRISK a.s.) 

- Instrukce pro SME č. 5/2016 – Aplikace „Metodického postupu měření emisí 

vozidel ve stanicích měření emisí“ (dále jen SME) u kategorií vozidel T a C – 

příloha k čj. 34/2015-150-SME3/5 vydaná ve věstníku dopravy č. 6/2016. 

- Změna – nové znění otázek pro mechaniky měření emisí 

- Instrukce pro STK č. 5/2016 – Metodický pokyn pro kontrolu zasklení vozidel 

(Příloha č. 3 – Metodika – kontrola  zasklení čj. 3/2016-150-ORG3/40) 

- Změna – nové znění otázek pro kontrolní techniky 

- Instrukce pro STK č. 6/2016 – Změna přílohy č. 4 „podrobný popis závad“ 

vydaný instrukcí pro STK č. 1/2012 Věstníkem dopravy č. 8-9/2012 (Příloha 

č. 4- úplné znění Přílohy č. 4 „Podrobný popis závad“) 

http://www.mdcr.cz/


 

Číslo 9/2016 ze dne 5. září 2016. 

- Instrukce pro STK č. 7/2016 – Postup při kontrole výrobního čísla a výrobní 

štítky malých motocyklů JAWA 50 typů 550, 555, 05, 20, 21 a 23. 

- Jmenování členů zkušební komise k ověření odborné způsobilosti pracovníků 

STK a SME, 

- Informace pro SME – schválení přístroje pro použití v SME (SUN, BOSCH) 

 

Číslo 10/2016 ze dne 30. září 2016. 

- Informace pro STK – Seznam výrobců schválených aplikací pro dokumentaci 

přítomnosti vozidla na STK, 

- Informace pro SME – schválené přístroje pro použití v SME. 

  

 

Číslo 11/2016 ze dne 27. října 2016. 

 -  Informace pro SME – Schválení přístroje pro použití v SME. 

 

 

Ministerstvo financí (www.mfcr.cz). 

 

Finanční zpravodaj č. 8/2016 ze dne 8.září 2016. 

  

 Pokyn č. MF-7, kterým se zrušují pokyny řady D upravující problematiku daně 

silniční. 

 S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního roku následujícího po dni 

zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušují se níže uvedené pokyny 

k problematice silniční daně, neboť již nejsou v současné době aktuální. Pokyny 

označené jako: č. D-4, č. D-7, č. D-9, č. D-68, č. D-122, č. D-146 a č. D-150. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPIS: 

 

http://www.mfcr.cz/


 

                              ZÁKON č. 298/2016 Sb., 

 
    kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ – Změna zákona o silničním provozu 

           Čl. XXXI 

 

V § 117 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., se za slova 

„nebo oznámení“ vkládají slova „v listinné podobě“ a slova „nebo ověřen podle zvláštního 

právního předpisu 
34

)“ se včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušují. 

 

ČÁST TŘICÁTÁ – Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních     

komunikacích 

   Čl. XXXIII 

 

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 zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona 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. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 6 odst. 4 písm. e) se slova „nebo uznávaný elektronický podpis
21

) žadatele“ nahrazují 

slovy „ , je-li žádost podána v listinné podobě“. 

 

2. V § 6 odst. 6 a v § 8 odst. 6 se slova „nebo uznávaným elektronickým podpisem 

zmocnitele“ nahrazují slovy „zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým 

zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho 

působnosti účinky vlastnoručního podpisu
27

)“. 

Poznámka pod čarou č. 27 zní“ 
„

27
) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

        § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.“. 

 

3. V § 8 odst. 3 větě druhé se za slova „1 písm. a)“ vkládají slova „podaná v listinné podobě“ 

a slova „nebo uznávanými elektronickými podpisy“ se zrušují. 

 

 

VÝPIS: 

 



           

                ZÁKON č. 304/2016 Sb., 
 

   kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve    

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ – Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

 

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve 

znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 

47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č.281/2009 Sb., 

zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 239/2013 

Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 354/2014 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 3b odst. 1 se za slovo „pojistného“ vkládají slova „v souladu s podmínkami 

stanovenými zákonem upravujícím pojišťovnictví“ a slova  „ , a to zejména dostatečnou 

tvorbou aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy podle zákona upravujícího 

pojišťovnictví
11a

)“ se zrušují. 

Poznámka pod čarou č. 11a se zrušuje. 

 

2. V § 3b odst. 2 se slova  „ , a potvrzení odpovědného pojistného matematika
11b

) o správnosti 

způsobu stanovení výše pojistného“ zrušují. 

Poznámka pod čarou č. 11b se zrušuje. 

 

3. V § 6 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládají slova „účelně vynaložené náklady spojené 

s péčí o zdraví zraněného zvířete a“. 

 

4. V § 6 odst. 3 se slova „Újma podle odstavce 2 písm. a) až c) se nahradí“ nahrazují slovy 

„Nebylo-li ujednáno jinak, poskytne pojistitel plnění v rozsahu a ve výši podle odstavce 2“. 

 

5. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

    „(6) Šetření podle odstavce 3 nelze podmiňovat ukončením řízení podle odstavce 5, jehož 

předmětem není rozhodnutí o náhradě újmy. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 2.“. 

 

6. V § 9b odst. 6 se slova „§18 odst. 9“ nahrazují slovy „§18 odst. 10“. 

 

7. § 10 včetně nadpisu zní: 

               „§ 10 

                           Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky 

 

(1)  Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, 

že pojištěný 

 

a) újmu způsobil úmyslně, 

 



b) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na 

pozemních komunikacích sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní 

nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena nebo znemožněna možnost 

řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3 tohoto zákona nebo možnost pojistitele uplatnit 

toto právo na náhradu pojistného plnění, 

 

c)  bez zřetele hodného důvodu opustil místo dopravní nehody nebo jinak znemožnil zjištění 

skutečné příčiny vzniku dopravní nehody, 

 

d)  způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně, 

 

e)  bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle § 8 odst. 1 až 3 a v důsledku toho 

byla ztížena nebo znemožněna možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3. 

 

f)  bez zřetele hodného důvodu jako řidič vozidla odmítl podrobit se na výzvu příslušníka 

Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky 

nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, 

 

g)  řídil vozidlo a nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění, s výjimkou řízení vozidla 

osobou, která se učí vozidlo řídit nebo skládá zkoušku z řízení vozidla, a to vždy pouze pod 

dohledem oprávněného učitele nebo řidiče cvičitele individuálního výcviku, 

 

h)  řídil vozidlo v době, kdy mu byl uložen zákaz činnosti řídit vozidlo, 

 

i)  řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného 

zákazem řídit motorové vozidlo, nebo 

 

j)  předal řízení vozidla osobě uvedené v písmenech g), h), i). 

 

(2) Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, 

že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, 

že provozoval vozidlo, 

 

a)  které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí, nebo 

 

b)  jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena, 

 

a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen 

nahradit. 

 

(3) Provozovatel vozidla odpovídá společně a nerozdílně s osobou podle odstavce 1 za 

pohledávku pojistitele na náhradu částky vyplacené podle odstavce 1 písm. g), h), i) a j), 

neprokáže-li že nemohl jednání této osoby ovlivnit. 

 

(4) Pojistitel má proti pojistníkovi právo na úhradu částky, kterou vyplatil z důvodu újmy 

způsobené provozem vozidla, jestliže její příčinou byla skutečnost, kterou pro vědomě 

nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl pojistitel zjistit při sjednávání pojištění a která 

byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná. 

 



(5) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v § 8 odst. 1 a 3, je pojistitel 

oprávněn na něm požadovat úhradu nákladů spojených s šetřením pojistné události nebo 

jiných nákladů vyvolaných porušením těchto povinností. Tím není dotčeno právo pojistitele 

na úhradu vyplacené částky podle odstavce 1 písm. e). 

 

(6) Součet požadovaných náhrad podle odstavců 1 až 5 nesmí být vyšší než plnění vyplacené 

pojistitelem v důsledku škodné události, se kterou toto právo pojistitele souvisí.“. 

 

8. V § 16b odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v hlavním městě Praze její 

městská část“. 

 

9. V § 16b odst. 4 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“. 

 

Další změny zákona uvedené v bodech 10 až 20 se týkají Kanceláře pojistitelů a nemají přímý 

vztah k pojištěnému. 

 

 

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení – Sbírka zákonů rozeslána 23. září 2016. 

 

 


