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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 30

Rozeslána dne 14. března 2016

Cena Kč 59,–

O B S A H:
75. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru
řidičů, ve znění pozdějších předpisů
76. V y h l á š k a , 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. N á l e z 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.

Sbírka zákonů č. 75 / 2016

Strana 1626

Částka 30

75
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 pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (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 provozu:
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 parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.
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 psychologických 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 standardizované testy k provádění vyšetření psychické 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 psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami 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 účelem dopravně psychologického vyšetření,
2. písemně potvrdí, že její tělesný a psychický
stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a
3. sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,
b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska
kvantity a kvality
1. intelektu,
2. pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,
3. senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě 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 potřeby,
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c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření
1. emocionální stability, lability a impulzivity,
2. přizpůsobivého chování,
3. tendence k riskování,
4. odolnosti vůči zátěži,
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a c), anamnestických údajů a údajů získaných
z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a
f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení
písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

6. dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,

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

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

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

5. psychopatologické symptomatiky a

e) zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b)

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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hlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti
této vyhlášky.

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

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, 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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76
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 provedení § 11 odst. 2, § 20 odst. 5 a § 27 odst. 5 zákona
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., 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 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 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. Označení 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 „elektronickými“ vkládají slova „informačními, varovnými 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 evidence. Ustanovení § 13 odst. 3 a 5 se použijí obdobně.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM
Tato částka je rozesílána přednostně před částkou 29/2016 Sb.
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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; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
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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.

