Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 54

Rozeslána dne 29. května 2017

Cena Kč 66,–

O B S A H:
157. N a ř í z e n í v l á d y o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
158. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
159. N á l e z Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže
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157
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. května 2017
o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

b) celoživotní aktivity ve prospěch České republiky vykonávané v zahraničí,
c) celoživotní podpora budování přátelských
vztahů České republiky s jinými státy.

§1

§4

Předmět úpravy

Návrh na udělení ocenění

Toto nařízení upravuje ocenění udělované Ministerstvem zahraničních věcí za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí.

Ocenění

(1) Návrh na udělení ocenění může podat fyzická nebo právnická osoba Ministerstvu zahraničních věcí. V zahraničí tak učiní prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Návrh lze
podat do 31. prosince roku předcházejícího kalendářnímu roku udělení ocenění.

(1) Ocenění tvoří Cena Gratias agit, diplom
a etue.

(2) Návrh na udělení ocenění musí být podán
písemně a musí obsahovat

§2

a) jméno, příjmení, státní příslušnost a bydliště
osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li
o fyzickou osobu,

(2) Cenu Gratias agit tvoří plastika, která je vyrobena z broušeného skla v podobě stylizované zeměkoule, na níž je uveden text „Česká republika,
Cena GRATIAS AGIT, ministr zahraničních věcí
České republiky“ doplněný o velký státní znak České republiky, kalendářní rok udělení, faksimile podpisu ministra zahraničních věcí, jeho jméno a příjmení.

(3) Návrhy vyhodnocuje a schvaluje ministr zahraničních věcí.

§3

§5

Podmínky udělení ocenění

Předávání ocenění

(1) Ocenění se uděluje fyzické nebo právnické
osobě. Fyzické osobě navržené na udělení ocenění,
která zemřela po schválení návrhu podle § 4 odst. 3,
lze ocenění udělit in memoriam.

Slavnostní předávání udělených ocenění ministrem zahraničních věcí se koná jedenkrát v kalendářním roce.

b) název a sídlo osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li o právnickou osobu, a
c) zdůvodnění návrhu.

§6

(2) Při výběru osoby navrhované na udělení
ocenění se zohlední tato kritéria:
a) mimořádné zásluhy o šíření dobrého jména
České republiky v zahraničí,

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zahraničních věcí:
PhDr. Zaorálek v. r.
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158
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2017,
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. a zákona č. 63/
/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7,
§ 5 odst. 9, § 6 odst. 7, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f
odst. 3, § 9 odst. 4, § 12 odst. 9, § 13 odst. 7, § 14
odst. 3, § 38c odst. 6 a § 38d odst. 4 zákona:

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

„§ 15
Údaje o technických prohlídkách a technické
způsobilosti silničního vozidla
(K § 4 odst. 7 zákona)
(1) Údaje o technických prohlídkách silničního
vozidla jsou
a) druh technické prohlídky prováděné ve stanici
technické kontroly, kterým je
1. pravidelná technická prohlídka,
2. opakovaná technická prohlídka,
3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,
4. technická prohlídka na základě Evropské
mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)4),
5. evidenční kontrola,
6. technická prohlídka na žádost zákazníka,
7. technická prohlídka před registrací, nebo
8. technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly,

1. V § 8 se v textu pod nadpisem slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „§ 9 odst. 4“ se vkládá text
„ , § 12 odst. 9 a § 13 odst. 7“.

b) datum provedení technické prohlídky,

2. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

d) označení stanice technické kontroly a

c) datum platnosti technické prohlídky,
e) údaje o stavu silničního vozidla podle výsledku
technické prohlídky.

„(4) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla
z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla
z provozu a zápis zániku silničního vozidla je uveden v příloze č. 28 k této vyhlášce.“.

(2) Údaje o technické způsobilosti silničního
vozidla zjištěné na pozemních komunikacích jsou

3. V § 9 až § 14 a v § 16 se v textu pod nadpisem
číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

a) druh technické kontroly stavu vozidla, kterým
je

4. V § 13 odst. 1 se na začátek písmene e) vkládají slova „vozidlo zvláštního určení a“.
5. § 15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 4 zní:

1. kontrola technického stavu vozidla nebo
jízdní soupravy, nebo
2. kontrola technického stavu vozidla nebo
jízdní soupravy při objasnění dopravní nehody,
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b) datum provedení technické kontroly stavu vozidla a
c) údaje o stavu vozidla podle výsledku kontroly.

4

) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve
znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 16 odst. 1 písm. b) se slovo „jednotlivého“ zrušuje.
7. V § 20 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 21 odst. 1
písm. c) bodě 2 se slova „místa podnikání nebo“ zrušují.
8. V § 34 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „nebo
místa podnikání“ zrušují.
9. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně
nadpisu zní:

Částka 54

„§ 37a
Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky
s omezenou platností pro vývoz do jiného státu
(K § 38d odst. 4 zákona)
(1) Pro zápis v osvědčení o přidělení zvláštní
registrační značky s omezenou platností pro vývoz
do jiného státu platí § 17 obdobně.
(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační
značky s omezenou platností pro vývoz do jiného
státu obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben převážně
v odstínech světle modré barvy a jeho rozměr je
105 x 75 mm.
(3) Vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do
jiného státu je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce.“.
10. V § 39 se za číslem „14“ slovo „a“ nahrazuje
čárkou a za číslo „24“ se vkládá text „ , 28 a 29“.
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11. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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12. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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13. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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14. Příloha č. 14 zní:
„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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15. Příloha č. 17 zní:
„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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16. Příloha č. 18 zní:
„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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17. Příloha č. 19 zní:
„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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18. Za přílohu č. 27 se doplňují přílohy č. 28
a 29, které znějí:
„Příloha č. 28 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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Příloha č. 29 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
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Čl. II
Přechodné ustanovení
Tiskopisy žádosti o poskytnutí údajů z registru
silničních vozidel, žádosti o zápis silničního vozidla
do registru silničních vozidel, žádosti o zápis změny
vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu, žádosti
o vydání tabulky s registrační značkou a oznámení

Částka 54

o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační
značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2017.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.
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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 2017 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, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; 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;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; 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 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, 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. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). 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.

