
 

                                    Metodický zpravodaj autoškol č. 88/2016 – zákony, vyhlášky …. 

 

 

                 Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů 

    vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU 

                    a v ostatních rezortních předpisech 

                         v období únor až červen 2016 

 

 

 

Sbírka zákonů ČR: 

 

ČÁSTKA 30 

 Vyhláška č. 75/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 

31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 14. března 2016.(viz komentář) 

 

 Vyhláška č. 76/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 

167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 

některých zákonů, ve znění  zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 14. března 2016.(viz OPIS) 

 

ČÁSTKA 33 

 Vyhláška č. 84/2016 Sb.,  kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 21. března 2016.-(viz VÝPIS) 

 

 

ČÁSTKA 38 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

 Seznam odpadů je uveden v příloze (např. skupina 16 01 – Vyřazená vozidla 

(autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady 

z demontáže těchto vozidel a jejich údržby. 

 Účinnost dnem 1. dubna 2016. 

 

ČÁSTKA 40 

 Vyhláška č. 101/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 Účinnost 15 den po vyhlášení – rozeslána 6. dubna 2016. 

 

 Sdělení č. 103/2016 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce 

pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci 

podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců  při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů. 

 Platí pro období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017 – částka 26 467 Kč. 

 

 

 



ČÁSTKA 43 

 Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 

 Účinnost první den osmého kalendářního měsíce po vyhlášení s výjimkou § 10 až 

17 a § 32, které nabývají účinnosti první den pátého kalendářního měsíce po 

vyhlášení. 

 Rozeslána 13. dubna 2016. 

  

 Zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o evidenci tržeb. 

 Změna zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), o dani z přidané hodnoty (č. 

235/2004 Sb.) a zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). 

 Účinnost jako u zákona č. 112/2016 Sb. 

 

ČÁSTKA 46 

 Nařízení vlády č. 120/2016 Sb.,  o posuzování shody měřidel při jejich dodávání 

na trh 

 Příloha č. 9 – Taxametry, příloha č. 12 – Analyzátory výfukových plynů 

 Účinnost dnem 20. dubna 2016. 

 

 

ČÁSTKA 49 

 Zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Účinnost první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení – 

rozeslána 25. dubna 2016. 

 

 Zákon č. 126/2016 Sb.,  kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání 

odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů 

(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

 Účinnost první kalendářní den po vyhlášení s výjimkou části 7(zákon o správních 

poplatcích), která nabývá účinnosti 1. září 2016.- rozeslána 25. dubna 2016. 

 

 Zákon č. 129/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu 

dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

 Účinnost patnáctý den po vyhlášení – rozeslána 25. dubna 2016. 

 

ČÁSTKA 50 

 Vyhláška č. 132/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o 

technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 

 (změny se týkají - opakované technické prohlídky a identifikace vozidla). 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 25. dubna 2016. 

 

 Vyhláška č. 133/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění 

kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních 

komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 

 (změny se týkají – vymezení (seznam)  nebezpečných závad jako důvod pro 

zadržení osvědčení o registraci vozidla a v přílohách  jsou uvedeny vzory dokladů 



o zadržení osvědčení o registraci vozidla a o zadržení osvědčení o registraci 

vozidla, které nebylo odevzdáno) 

 Účinnost dnem vyhlášení – rozeslána 25. dubna 2016.(viz VÝPIS) 

 

ČÁSTKA 51 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 Zrušuje zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalších 38 zákonů, 

vyhlášek a nařízení vlády. 

 Účinnost strukturovaně- první den šestého kalendářního měsíce po dni vyhlášení 

až do 18. října 2018. Rozeslána 29. dubna 2016. 

 

 Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 Mění se celkem 8 zákonů, např. zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.), 

zákon o ochraně hospodářské soutěže (č. 143/2001 Sb), zákon o veřejných 

službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (č. 194/2010 Sb.) 

všechny ve znění pozdějších předpisů. 

 Účinnost první den šestého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení – 

rozeslána 29. dubna 2016. 

 

ČÁSTKA 66 

 Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro 

veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. 

 Účinnost dnem 1. října 2016. 

 

ČÁSTKA 70 

 Zákon č. 183/2016 Sb.,  kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

 Účinnost první den šestého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení – 

rozeslána 13. června 2016. 

 

 

Úřední věstník EU: 

 

L 74 – ze dne 19. března 2016. 

 Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci 

závazných porušení pravidel Unie, které mohou vést ke ztrátě dobré pověsti 

podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/22/ES. 

 

L 81 – ze dne 31. března 2016. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o 

osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. 

 

L 82 – ze dne 31. března 2016. 

 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 10. března 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6). 

 



L 87 – ze dne 2. dubna 2016. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení 

společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků 

silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010. 

 

L 109 – ze dne 26. dubna 2016. 

 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) 

 

L 139 – ze dne 26. května 2016. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se 

stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a 

jejich součástí. 

 

L 146 – ze dne 3. června 2016. 

 Oprava  prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, 

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, 

kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy 

tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016). 

 

 

Věstník dopravy: (www.mdcr.cz) 

 

Číslo 3/2016  ze dne 18. března 2016. 

- Informace pro SME- Pověřená školicí zařízení pro diagnostiku a opravy emisních 

systémů motorových vozidel, rozšíření působnosti. 

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

- Informace pro SME – Oznámení o pozastavení platnosti osvědčení k pověření 

provozování školicího zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů 

motorových vozidel. 

- Instrukce pro STK č. 3 – Metodický pokyn při kontrole spojovacího zařízení 

užitkových vozidel. 

- Příloha – Metodika kontroly spojovacího zařízení čj. 3/2016-150 – STK 3/2016., ze 

dne 16.2.2016. 

 

 

Číslo 4/2016  ze dne 15. dubna 2016. 

- Informace ohledně schvalování přístrojů pro stanice měření emisí. 

- Informace pro SME – Oznámení o odnětí osvědčení k pověření provozování 

školicího zařízení pro diagnostiku a opravy emisích systémů motorových vozidel. 

- Informace pro SME a STK – Rozšíření pověření k zabezpečování činností a služeb 

pro SME, STK a zkušební stanice. 

 

Číslo 5/2016 ze dne 13. května 2016. 

- Upřesnění „Informace ohledně schvalování přístrojů pro stanice měření emisí“ 

vydané 17. března 2016 ke schválení přístrojů pro stanice měření emisí 

http://www.mdcr.cz/


- Instrukce pro STK č. 4/2016 – Postup při dokumentaci přítomnosti vozidla na STK a 

při provádění evidenční kontroly, stanovení lhůt pravidelných technických prohlídek 

u některých vozidel (příloha č.1) 

- Osvědčení k aplikaci pro dokumentaci přítomnosti vozidla na STK (příloha č. 2). 

 

Číslo 6 /2016 ze dne 10. června 2016. 

- Informace pro SME – pověřená školicí zařízení pro diagnostiku a opravy emisních 

systémů motorových vozidel, rozšíření působnosti 

- Informace pro SME, STK – rozšíření pověření technické zkušebně DEKRA CZ a.s. 

Praha 

- Informace pro SME – Schválení přístroje pro použití v SME 

- Instrukce pro SME č. 4/2016 – Revize metodického postupu měření emisí vozidel ve 

stanicích měření emisí – viz Příloha č. 1 (k čj. 34/2015-150-SME3/5) 

- Informace pro SME týkající se přechodného období stanoveného vyhláškou č. 

342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických podmínkách a 

měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Metodická pomůcka pro zkušební komisaře 5/2016-160-ZK/1 ze dne 30.3.2016. 

Provádění zkoušky z praktické jízdy (znalosti, dovednosti a chování) žadatelů o řidičské 

oprávnění skupiny vozidel AM, A1, A2, A – Zvláštní jízdní úkony  

najdete na www.mdcr.cz/silniční doprava/Řidičské průkazy,Autoškoly/Metodické pokyny-

Stanoviska-Usměrnění 

 

 

 

Ministerstvo financí. 

 

Finanční zpravodaj č. 6  ze dne 19. května 2016. 

 

- Pokyn č. GFŘ-D-26 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu. 

(Čl.II – přesun spisu z důvodu změny místa pobytu nebo sídla,  ČL. III – přesun spisu 

z důvodu změny místa skutečného výkonu podnikání – účinnost 21. května 2016.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdcr.cz/silniční


 

 

             Vyhláška č. 75/2016 Sb., 
  kterou se mění vyhláška  Ministerstva dopravy a 

spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o   

registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 Dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR, tj. 14. března 2016 nabyla vyhláška účinnosti. 

Z nejpodstatnějších změn vyjímáme: 

 Doplňuje se Směrnice (EU) 2015/653 ze dne 15. dubna 2015, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech; 

 

 Zrušuje se § 15b – „Náležitosti potvrzení o převzetí kauce“ včetně vzoru potvrzení o 

převzetí kauce podle přílohy 9b  (tento paragraf byl zařazen do zákona č. 361/2000 

Sb.,o pravidlech provozu na pozemních komunikacích,  paragraf 124a  a zákona č. 

111/1994 Sb., o silniční dopravě, paragraf 35c); 

 

 Evidenční karta řidiče se rozšiřuje o záznamy o provedených dopravně 

psychologických vyšetřeních, a do spisu řidiče se zakládají posudky o výsledku  

dopravně psychologického vyšetření; 

 

 Upravuje se vybavení pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření o 

standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních 

vlastností; 

 

 Nový paragraf 18c řeší rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologických 

vyšetření. Určuje obsah individuálního rozhovoru, vyšetření psychické výkonnosti 

z hlediska kvantity a kvality, vyšetření osobnostních vlastností. Vzor posudku o 

výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11; 

 

 S účinností od 1. ledna 2017 se mění příloha č. 5 – „Harmonizované kódy“  (výrazně 

se snižuje počet kódů pro zdravotní důvody a pro přizpůsobení vozidla, nově se 

zařazují kódy pro omezené používání vozidla (č. 61 až 69), kódy pro administrativní 

záležitosti se nemění s výjimkou řady 90, které se ruší a stávající národní kódy 

zůstávají beze změny); 

 

 Z přechodných ustanovení vyplývá, že omezení v řidičských průkazech 

harmonizovanými kódy podle původního znění vyhlášky, zůstávají zachována i po 

nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 

 Zrušuje se příloha 9b – potvrzení o převzetí kauce (vzor tohoto potvrzení obsahuje 

příloha č. 10 vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách 

v silniční dopravě). 

 

 

 Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    Vyhláška č. 76/2016 Sb., 
  kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 

167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění 

zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

OPIS:  

 Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 k provedení § 11 odst. 2, § 20 odst. 5 a § 27 odst. 5 

zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

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

č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 

zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb.: 

 

     Čl. I 

 Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., vyhlášky č. 

298/2006 Sb., vyhlášky č. 156/2008 Sb., vyhlášky č. 284/2013 Sb. a vyhlášky č. 256/2015 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo žadateli o řidičské oprávnění na 

zádech, pokud jede bez učitele, případně i na prsou. Označení výcvikového motocyklu může 

být doplněno čtvercem o straně nejméně 125 mm, ve kterém je umístěno písmeno „L“ o výšce 

nejméně 100 mm a šířce čáry písma nejméně 15 mm. Plocha čtverce je modré barvy, písmeno 

„L“ je barvy bílé“. 

 

2. V § 4 odst. 3 písm. m) se slovo „automobilu“ nahrazuje slovem „vozidla“. 

 

3.  V § 4 odst. 3 písm. s) se za slovo „elektronickými“ vkládají slova „informačními, 

varovnými a“. 

 

4. V § 5 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a je přizpůsoben příslušné 

skupině vozidel“. 

 

5.V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „volantem“ vkládají slova „nebo řídítky“ a za slovo 

„pedálem“ se vkládají slova „nebo rukojetí“. 

 

6. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

  „(7) Kniha evidence o výcviku v řízení vozidla může být vedena i v elektronické podobě. 

Podpis žadatele o řidičské oprávnění se v takovém případě pořídí prostřednictvím 

podpisového skeneru nebo obdobného zařízení umožňujícího záznam podpisu v digitální 

podobě a včetně údaje o okamžiku jeho pořízení se přímo zaznamená do elektronické 

evidence. Ustanovení § 13 odst. 3 a 5 se použijí obdobně.“. 

     Čl. II 

            Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.         Ministr: Ing. Ťok v.r. 

 



 

 

 

                   VYHLÁŠKA č. 84/2016 Sb., 
  kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 

           pravidla provozu na pozemních komunikacích 

 

 

 

 Dnem 21. března 2016 vstoupila v platnost změna vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

 

V § 20 se nově doplňují odstavce 3 a 4, kdy osobám uvedených v povolení zvláštního užívání 

pozemní komunikace při pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a 

podobných akcích, nebo při doprovodu při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů 

se nařizuje těmto osobám mít na sobě oblečen výstražný oděv. 

 

 

Dále se přílohy 1, 3, 5, 7 a 8 doplňují o nové dopravní značky: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              VYHLÁŠKA č. 133/2016 Sb., 
   kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb.,  o provádění 

 kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav 

v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o 

technických silničních kontrolách) 

 

 

 

 Dnem 25. dubna 2016 nabyla účinnosti změna vyhlášky a technických silničních kontrolách. 

Změny se týkají: 

 

 V § 1 – předmět úpravy - se doplňuje vymezení nebezpečných závad které významně 

zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu nebo nepříznivě působí na životní prostředí a  

v příloze č. 3 a 4 jsou uvedeny vzory dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla 

(vzor dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla a vzor dokladu o zadržení 

osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo odevzdáno). 

 

 Nový § 4a vyjmenovává závady, které ke své povaze nebo rozsahu významně ohrožují 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivě působí na životní 

prostředí.  

     Jde o tyto závady (citace): 

 

     a)  absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému, 

           b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části 

z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení, 

           c)  absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy, 

           d)  zjevné nadměrné uniky provozních kapalin, 

           e)  koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie, 

           f)  opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy, 

            g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné   

deformace základních prvků rámu, 

            h)  deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost, 

             i)  zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru, 

             j)  deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla, 

             k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňuji bezpečné ovládání 

vozidla, například  převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu, 

             l)  zjevné deformace nebo praskliny kol, 

            m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo 

prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3. 


