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VYHLÁŠKA
ze dne 7. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

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., 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., zákona č. 243/
/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/
/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6,
§ 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7f odst. 3, § 38 odst. 3,
§ 38c odst. 6, § 38d odst. 4 a § 79 odst. 8 zákona:
Čl. I

9. V § 25 se za slova „je provedena 7“ vkládá text
„ , vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde je
provedena 8“.
10. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 25a
Forma, provedení a obsah registrační značky
elektrického vozidla a její tabulky
(K § 7b odst. 8 zákona)
(1) Registrační značka elektrického vozidla je
složena z velkých písmen „EL“ a z dalších arabských
číslic nebo velkých písmen latinské abecedy, kterých
je u automobilů 5, u motocyklů 4, vyjma rozměru
tabulky 520 x 110 mm, kde jich je 5, a u mopedů se
šlapadly, kde jsou 3.

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/
/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb. a vyhlášky č. 158/
/2017 Sb., se mění takto:

(2) Tabulky s registrační značkou elektrického
vozidla svými rozměry, geometrickým uspořádáním
číslic a písmen a barevným provedením odpovídají
tabulkám se standardní registrační značkou pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.“.

1. V § 2 až 8 se v textu pod nadpisem text „§ 5
odst. 8“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 9“.

11. V § 26 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „latinské abecedy“.

2. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňuje
text „ , Z“.

12. V § 26 se na konci textu odstavců 3 a 4 doplňují slova „nebo písmeny latinské abecedy“.

3. V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) druh provedené technické prohlídky,“.
4. V § 15 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova „kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy“ nahrazují slovy „technická silniční kontrola“.
5. V § 20 odst. 1 písm. f) se slovo „příloh“ nahrazuje slovem „přílohy“ a text „a 9“ se zrušuje.
6. V § 22 odst. 1 a 2 se číslo „445“ nahrazuje
číslem „297“.
7. V § 23 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) registrační značky pro elektrická vozidla,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
8. V § 25, 27, 29, 31 a 32 se v textu pod nadpisem
text „§ 7b odst. 6“ nahrazuje textem „§ 7b odst. 8“.

13. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích,
umísťuje se mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce vpravo na konci prvního
řádku.“.
14. V § 29 odst. 1 písm. a) se za slova „nákladní
automobil,“ vkládají slova „pokud nemá prostor pro
umístění tabulky s registrační značkou uvedenou
pod písmenem b) nebo e); pro“.
15. V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; pro ostatní vozidla, pokud nemají
prostor pro umístění tabulky s registrační značkou
uvedenou pod písmenem d)“.
16. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „silniční“
zrušuje.
17. V § 29 odst. 1 písm. e) a v § 29 odst. 1
písm. l) se za slovo „osobní“ vkládají slova „a nákladní“.
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18. V § 29 odst. 1 písm. h) se za slova „nákladní
automobil,“ vkládají slova „pokud nemá prostor pro
umístění tabulky s registrační značkou uvedenou
pod písmenem i) nebo l); pro“.
19. V § 32 odst. 4 se věta třetí zrušuje.
20. V § 32 odst. 4 písmeno b) zní:
„b) její horní hrana nebyla výše než 2 000 mm nad
rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční
řešení silničního vozidla dodržet maximální
vzdálenost 1 200 mm nad rovinou vozovky.“.
21. V § 33 se v textu pod nadpisem text „§ 38
odst. 6“ nahrazuje textem „§ 38c odst. 6“.
22. V § 33 odst. 2 se na konci textu věty první
doplňují slova „nebo v souladu se schvalovací dokumentací“.
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25. V příloze č. 4 se v bodě 5 text „NG“ nahrazuje textem „CNG“.
26. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve druhém sloupci za text
„BE“ doplňují slova „PICK UP“.
27. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve třetím sloupci
za slovo „PRODEJNA“ doplňují slova „NEBO
REKLAMA“.
28. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve třetím sloupci
slovo „LETECKÉ“ nahrazuje slovem „VÝŠKOVÉ“.

23. V § 33 odst. 3 se za slovo „značkou“ vkládají slova „pro vozidla kategorie L“.

29. V příloze č. 5 se slova „SPECIÁLNÍ
AUTOMOBIL (M1, M1G, N1, N2, N2G, N3G,
O1, O2, O3, O4)“ nahrazují textem „(M, N, O)“.

24. V § 33 odst. 3 se slova „schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu“ nahrazují slovy „posouzení zkušební stanice nebo technické zkušebny,
jde-li o dodatečnou úpravu“.

30. V příloze č. 5 v části označené „MOTOCYKL“ se text „(L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,
L7e, LM)“ nahrazuje textem „(L1e až L7e, včetně
podkategorií, LZ)“.

31. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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32. Příloha č. 9 se zrušuje.
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33. Příloha č. 10 zní:
„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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34. Příloha č. 11 zní:
„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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35. Příloha č. 17 zní:
„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Platné technické průkazy silničních vozidel
a platné technické průkazy zvláštních vozidel vydané
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají
v platnosti.
2. Tiskopisy technického průkazu silničního
vozidla a technického průkazu zvláštního vozidla
podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob,
nejdéle však do 31. prosince 2020. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních
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vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz
před 31. prosincem 2020, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis
do tohoto technického průkazu i po tomto datu.
3. Tiskopisy žádosti o vydání tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich
zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2019.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

Strana 598

Sbírka zákonů 2019

Částka 30

Částka 30

Sbírka zákonů 2019

Strana 599

Strana 600

Sbírka zákonů 2019

Částka 30

19

8 591449 030014
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví –
Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal
– Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých
bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad
Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava
Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

