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NOVÉ VYHLÁŠKY MINISTERSTVA DOPRAVY,
ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2015
Dnem 1. ledna 2015 nabyly účinnosti tři vyhlášky Ministerstva dopravy vydané k provedení
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a to:
1. nová vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích1 (nahradila a zrušila
dosavadní vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů);
2. nová vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel 2 (nahradila a zrušila dosavadní
vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění
pozdějších předpisů);
3. vyhláška č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických
prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů3;
Bohužel i v případě uvedených vyhlášek je pokračováno v nešvaru posledních let, kdy
Ministerstvo dopravy vydává své vyhlášky na poslední chvíli a kdy mezi jejich publikací ve Sbírce
zákonů a jejich účinností je jen velmi krátká doba, zpravidla kratší než standardních patnáct dnů
vyžadovaných zákonem o Sbírce zákonů.4 V daném případě byly tyto tři poměrně rozsáhlé vyhlášky
publikovány ve Sbírce zákonů až 31. prosince 2014 a nabyly tak účinnosti již prvním dnem po jejich
vyhlášení, přestože rozsáhlá novela zákona č. 56/2001 Sb. obsažená v zákoně č. 239/2013 Sb., na
kterou uvedené vyhlášky reagují především, byla přijata již dne 3. července 2013, tedy před téměř
rokem a půl.
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Viz http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6764.
Viz http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6766.
3 Viz http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6765.
4 Podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, platí: „Pokud není stanovena
účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem,
lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“
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