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O B S A H :

75. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru
řidičů, ve znění pozdějších předpisů

76. Vyhláška, 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

77. Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2
vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je
insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137
odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o změnách některých zá-
konů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 249/2014 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., k provedení
§ 87b odst. 5 a § 105 odst. 5 zákona o silničním pro-
vozu:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/
/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů,
ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/
/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/
/2012 Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb., vyhlášky č. 1/
/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb. a vyhlášky č. 43/
/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 5 se na konci textu
doplňuje věta:

„Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna
2015, kterou se mění směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průka-
zech.“.

2. § 15b se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r) záznamy o provedených dopravně psychologic-
kých vyšetřeních.“.

4. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u) posudek o výsledku dopravně psychologického
vyšetření.“.

5. V § 18a odst. 1 písmeno d) zní:

„d) psychologickou diagnostickou techniku a stan-
dardizované testy k provádění vyšetření psy-
chické výkonnosti a osobnostních vlastností.“.

6. Za § 18b se vkládá nový § 18c, který včetně
nadpisu zní:

„§ 18c

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně
psychologického vyšetření

(1) Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje
rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě,
včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření
posuzované osoby standardizovanými psychodia-
gnostickými metodami, případně projektivními me-
todami a pozorováním.

(2) Dopravně psychologické vyšetření se skládá
z následujících částí:

a) úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba

1. je seznámena s podmínkami, průběhem a úče-
lem dopravně psychologického vyšetření,

2. písemně potvrdí, že její tělesný a psychický
stav umožňuje provedení dopravně psycho-
logického vyšetření, a

3. sdělí údaje o případných předchozích prove-
dených dopravně psychologických vyšetře-
ních,

b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska
kvantity a kvality

1. intelektu,

2. pozornosti, zejména její koncentrace, distri-
buce a rozsahu,

3. senzomotorické reaktivity a koordinace, ze-
jména pokud jde o rychlost a přesnost senzo-
motorických reakcí na série vizuálních, po-
případě akustických podnětů v situaci časové
tísně,

4. rozhodování, zejména pokud jde o rychlost
a spolehlivost v časové zátěži,

5. paměti, zejména vizuální, a

6. dalších psychických funkcí v případě po-
třeby,
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c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující ze-
jména vyšetření

1. emocionální stability, lability a impulzivity,

2. přizpůsobivého chování,

3. tendence k riskování,

4. odolnosti vůči zátěži,

5. psychopatologické symptomatiky a

6. dalších osobnostních vlastností v případě po-
třeby,

d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou
k získání anamnestických, popřípadě dalších
údajů o posuzované osobě,

e) zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b)

a c), anamnestických údajů a údajů získaných
z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a

f) seznámení posuzované osoby se závěrem do-
pravně psychologického vyšetření a vystavení
písemného posudku o výsledku dopravně psy-
chologického vyšetření.

(3) Dopravně psychologické vyšetření se pro-
vádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně
psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci
k provádění dopravně psychologického vyšetření.

(4) Vzor posudku o výsledku dopravně psy-
chologického vyšetření je uveden v příloze č. 11
k této vyhlášce.“.

7. Příloha č. 5 zní:
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„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.
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8. Příloha č. 9b se zrušuje.

9. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11,
která zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Omezení nebo podmínění řidičských oprávnění
zaznamenaná v řidičských průkazech vydaných
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky harmoni-
zovanými kódy podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-

hlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti
této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7 a čl. II,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2016,

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

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

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 k pro-
vedení § 11 odst. 2, § 20 odst. 5 a § 27 odst. 5 zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování od-
borné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona
č. 48/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zá-
kon 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. Ozna-
čení 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 „elektro-
nickými“ vkládají slova „informačními, varovný-
mi 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 evi-
dence. Ustanovení § 13 odst. 3 a 5 se použijí ob-
dobně.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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