Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 57

Rozeslána dne 2. června 2017

Cena Kč 31,–

O B S A H:
163. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu
a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je
registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
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VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2017,
kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu,
způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek
testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel,
ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1
zákona 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. 103/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona
č. 63/2017 Sb., k provedení § 79a odst. 6, § 79b
odst. 7 a § 79c odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu
a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
a způsobu a podmínek testování silničního vozidla,
které je registrováno v registru silničních vozidel, ve
znění vyhlášky č. 144/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 1 až 5.
2. V § 2 odst. 2 se slova „přihlášku do registru“
nahrazují slovy „žádost o registraci“.
3. V § 2 odst. 3 se slovo „přihlášce“ nahrazuje

slovem „žádosti“ a slova „podle odstavce 2“ se zrušují.
4. V § 2 odst. 5 se slova „přihlášky o registraci
historického vozidla“ nahrazují slovy „žádosti o registraci historického vozidla do registru historických
a sportovních vozidel“.
5. V § 3 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4.
6. V § 3 odst. 4 se slovo „přihlášky“ nahrazuje
slovem „žádosti“.
7. V § 6 odst. 1, § 6a odst. 6 a v příloze č. 6
v bodech 2 a 3 se slovo „kódu“ nahrazuje slovem
„kodexu“.
8. V § 6 odst. 1 se slovo „kód“ nahrazuje slovem „kodex“.
9. V § 6 odst. 5 se věta čtvrtá zrušuje.
10. V § 6 odst. 5 a § 6a odst. 5 se slova „nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním“
nahrazují slovy „do 30 dnů ode dne testování seznamy vozidel, která prošla testováním s kladným
výsledkem“.
11. V § 6a odst. 5 se věta druhá zrušuje.
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12. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.
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13. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.
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Čl. II

14. V příloze č. 6 se v bodě 3 za slovo „staré,“
vkládají slova „jehož typ se již nevyrábí a“.
15. V příloze č. 6 se v bodě 5 písm. c) slovo
„ročních“ zrušuje.
16. V příloze č. 6 se v bodě 5 slova „15. června
každého kalendářního roku“ nahrazují slovy
„15 dnů ode dne testování“.
17. V příloze č. 6 se v bodech 7 a 10 slovo
„roční“ zrušuje.

Přechodné ustanovení
Tiskopisy přihlášky o registraci historického
vozidla do registru historických a sportovních vozidel a přihlášky o registraci sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel podle příloh č. 2 a 4 vyhlášky č. 355/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze
používat nejdéle do 31. prosince 2018.

18. V příloze č. 6 se v bodě 10 slova „Roční
prohlídky“ nahrazují slovem „Prohlídky“.
19. V příloze č. 6 se v bodě 10 slova „nejpozději
do 30. června kalendářního roku“ nahrazují slovy
„do 30 dnů ode dne testování“.
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Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.
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