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284

VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2013,

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 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. a zákona
č. 297/2011 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. a vyhlášky č. 156/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova „řidičské oprávnění“
nahrazují slovy „přijetí k výuce a výcviku“.

2. V § 1 písm. i) se slova „jednotlivých skupin
a podskupin řidičského oprávnění“ nahrazují slovy
„řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozi-
del“.

3. V § 1 se písmena l) a m) zrušují.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno l).

4. V nadpisu části druhé hlavy II se slova
„ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ“ nahrazují slovy „PŘI-
JETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU“.

5. V nadpisu § 3 se slova „řidičské oprávnění“ na-
hrazují slovy „přijetí k výuce a výcviku“ a v závorce
pod nadpisem se slova „odst. 5“ nahrazují slovy
„odst. 6“.

6. V § 3 odst. 1 věta první zní: „Žádost o přijetí
k výuce a výcviku je dvoustranný tiskopis formá-
tu A4.“.

7. V § 3 odst. 2 větě první se slova „žádosti o ři-
dičské oprávnění“ nahrazují slovy „žádosti o přijetí
k výuce a výcviku“, slova „posuzující lékař“ se nahra-
zují slovy „osoba potvrzující splnění podmínek přijetí
k výuce a výcviku6)“ a slova „před podáním žádosti
o přijetí“ se nahrazují slovy „před přijetím“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve
znění zákona č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním pro-
vozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k ří-
zení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 3 odst. 2 větě třetí se slova „žádosti o řidič-
ské oprávnění“ nahrazují slovy „žádosti o přijetí k vý-
uce a výcviku“ a slova „a doplní při vydání řidičského
průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností“ se
zrušují.

9. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „příslušnou sku-
pinu nebo podskupinu řidičského oprávnění“ nahrazují
slovy „skupinu vozidel, k jejichž řízení opravňuje pří-
slušné řidičské oprávnění“.

10. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „příslušné sku-
piny nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují
slovy „skupiny vozidel, k jejichž řízení opravňuje pří-
slušné řidičské oprávnění“.

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

„v) seznámení se základními úkony na místě dopravní
nehody ve vztahu k bezpečnosti provozu na po-
zemních komunikacích včetně zásad pro používání
reflexní vesty, výstražného trojúhelníku a další
označení místa dopravní nehody.“.

12. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) znalosti umístění prvků povinné výbavy ve vozidle
a způsobu jejich používání včetně praktických do-
vedností při manipulaci s výstražným trojúhelní-
kem a jeho správného umístění za vozidlem.“.

13. V § 7 odst. 3 písm. h) se slova „příslušné sku-
piny nebo podskupiny řidičského oprávnění“ nahrazují
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slovy „zařazeného do skupiny vozidel příslušného ři-
dičského oprávnění“.

14. V § 9 odst. 3 písm. a), v § 10 odst. 2 písm. f)
a v § 13a odst. 1 písm. b) se slovo „pobytu“ nahrazuje
slovem „bydliště“.

15. V § 9 odst. 3 písmeno c) zní:

„c) řidičské oprávnění, o které žadatel žádá,“.

16. V § 9 odst. 4, v § 10 odst. 4, v § 11 odst. 5,
v § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 4 se slovo „čitelným“

zrušuje.

17. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a čas zahájení výcviku v řízení každého
žadatele o řidičské oprávnění“.

18. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „a čas ukončení výcviku v řízení kaž-
dého žadatele o řidičské oprávnění“.

19. V § 11 odst. 4 se slovo „ukončení“ nahrazuje
slovem „provedení“.

20. V § 12 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) řidičské oprávnění, pro jehož získání se provádí
výuka a výcvik,“.

21. V § 12 odst. 2 se za slova „data vyučovací
hodiny“ vkládají slova „ , časového údaje o začátku
a konci výcviku“.

22. V § 13a odst. 1 písmeno c) zní:

„c) řidičské oprávnění příslušné skupiny vozidel, pro
jehož získání žadatel o řidičské oprávnění započal
výuku a výcvik,“.

23. V § 13a odst. 3 se slova „žádost o řidičské
oprávnění“ nahrazují slovy „žádost o přijetí k výuce
a výcviku“ a slova „lékařské potvrzení k přijetí do vý-
uky a výcviku, pokud toto potvrzení není součástí žá-
dosti o řidičské oprávnění“ se nahrazují slovy „doklad
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.

24. V části třetí v závorce pod nadpisem hlavy
první se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.

25. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „se zaměřením na aplikaci základních
pedagogicko-psychologických zásad a postupů při ko-
munikaci s žadatelem o řidičské oprávnění při vedení
zkoušky a následném hodnocení výsledků zkoušky,
s důrazem na nácvik přesného vyjadřování, volbu gra-
maticky a stylisticky vhodných výrazů, terminologii,
gestikulaci a zdokonalování verbálních schopností zku-
šebního komisaře,“.

26. V § 14 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) znalost organizace, obsahu a rozsahu zkoušek

z odborné způsobilosti k řízení motorových vozi-
del se zaměřením na důsledné plnění zákonných
požadavků na prověřování znalostí, dovedností
a chování žadatele o řidičské oprávnění při zacho-
vání jednotných principů hodnocení dílčích částí
zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motoro-
vých vozidel,“.

27. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) znalost praktického ovládání vozidla, jeho řízení
a manipulace s vozidlem v návaznosti na rozsah
oprávnění k provádění zkoušek z odborné způso-
bilosti k řízení motorových vozidel, jehož je zku-
šební komisař držitelem, nebo které hodlá získat,
a to nejméně v rozsahu požadavků na zkoušky
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozi-
del pro příslušnou skupinu vozidel.“.

28. V § 14 odst. 5 se slova „nebo podskupinu ři-
dičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

29. V § 15 odst. 2 písm. f) se slova „nebo podsku-
piny řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozi-
del“.

30. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „a žadatel o prodloužení platnosti průkazu zku-
šebního komisaře nejméně 47 bodů z maximálního
možného počtu 50 bodů“.

31. V § 17 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova
„AM a A a podskupiny A1“ nahrazují slovy „vozi-
del AM, A1, A2 a A“.

32. V § 17 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova
„C, C+E, D, D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E“
nahrazují slovy „vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D a D+E“.

33. V § 17 odst. 6 písm. h) se slova „C, C+E
a podskupin C1 a C1+E“ nahrazují slovy „vozi-
del C1, C1+E, C a C+E“.

34. V § 17 odst. 6 písm. i) se slova „D a D+E
a podskupin D1 a D1+E“ nahrazují slovy „vozi-
del D1, D1+E, D a D+E“.

35. V § 17 odst. 6 písm. j) se za slovo „skupin“
vkládá slovo „vozidel“.

36. V § 17 odst. 6 písm. m) se slova „C+E a D+E
a podskupin C1+E a D1+E“ nahrazují slovy „vozi-
del C1+E, C+E, D1+E a D+E“.

37. V § 17 odst. 6 písm. p) se slova „C a C+E
a podskupin C1 a C1+E“ nahrazují slovy „vozi-
del C1, C1+E, C a C+E“.

38. V § 18 odstavec 1 zní:
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„(1) Při zkoušce z ovládání a údržby vozidla pro-
kazuje žadatel o řidičské oprávnění pro skupiny vozi-
del C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E znalosti
základních soustav vozidla a činitelů, které mají vliv na
bezpečnost jízdy, ekonomiku provozu a na životní
prostředí, znalosti v provádění údržby vozidla, jakož
i rozpoznávání a odstraňování vyskytujících se poruch
s ohledem na požadavky bezpečnosti provozu motoro-
vých a přípojných vozidel.“.

39. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Tělesně postižená osoba prokazuje znalosti
podle odstavce 1 k vozidlu konstrukčně přizpůsobe-
nému jejímu postižení.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

40. V § 18 odst. 3 se slovo „jednotlivé“ zrušuje
a slova „a podskupiny řidičského oprávnění“ se nahra-
zují slovy „vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
a D+E“.

41. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova „a podskupin
řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

42. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova
„C, C+E, D a D+E a podskupin C1, C1+E, D1
a D1+E“ nahrazují slovy „vozidel C1, C1+E, C,
C+E, D1, D1+E, D a D+E“.

43. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova
„B a podskupiny B1“ nahrazují slovy „vozidel B a B1“.

44. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „řidičského
oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1“ nahrazují
slovy „skupiny vozidel AM, A1, A2 a A“.

45. V § 19 odst. 1 písm. c) se slova „řidičského
oprávnění skupin B, B+E, C, C+E, D, D+E a T a pod-
skupin C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „sku-
piny vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D, D+E a T“.

46. V § 19 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „vý-
bavy pro první pomoc a“ nahrazují slovy „prvků po-
vinné výbavy vozidla, jejich umístění a použitelnost
včetně schopnosti sestavení výstražného trojúhelníku
a kontrolu“.

47. V § 19 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „pro-
kázat znalosti bezpečnosti práce při nakládání nákladu
na vozidlo a jeho vykládání z vozidla“ nahrazují slovy
„prokázat znalosti v umístění, upevnění a zajištění ná-
kladu na vozidle nebo přípojném vozidle včetně bez-
pečnosti práce při jeho nakládání a vykládání z vozidla
nebo přípojného vozidla a dovednosti“.

48. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova „řidičského

oprávnění skupin B+E, C+E, D+E a T a podsku-
pin C1+E a D1+E“ nahrazují slovy „skupiny vozi-
del B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E a T“.

49. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova „a tento přívěs
nebo návěs odpojit“ nahrazují slovy „umístění, upev-
nění a zajištění předepsaného nákladu a tento přívěs
nebo návěs po všech předepsaných jízdních úkonech
odpojit a tažné vozidlo zaparkovat vedle přívěsu nebo
návěsu do původní pozice“.

50. V § 19 odst. 1 písm. e) se slova „řidičského
oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podsku-
pin C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „skupiny
vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T“.

51. V § 19 odst. 1 písm. f) se slova „řidičského
oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E“
nahrazují slovy „skupiny vozidel D1, D1+E, D
a D+E“.

52. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova „a podskupin
řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozidel“.

53. V § 19 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slova
„směru jízdy,“ vkládají slova „řízení s ohledem na sní-
žení spotřeby paliva a emisí,“.

54. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „řidičského
oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1“ nahrazují
slovy „skupiny vozidel AM, A1, A2 a A“.

55. V § 19 odst. 2 písm. c) se slova „řidičského
oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podsku-
pin C1, C1+E, D1 a D1+E“ nahrazují slovy „skupiny
vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T“.

56. V § 19 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) při zkoušce z praktické jízdy k získání nebo roz-
šíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu
vozidel B na jízdní soupravy složené z vozidla
skupiny B a přípojného vozidla o největší povo-
lené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud nej-
větší povolená hmotnost této jízdní soupravy pře-
vyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 4 250 kg, pro-
kazuje žadatel o řidičské oprávnění znalosti a do-
vednosti obdobně jako u skupiny B+E.“.

57. V § 19 odst. 4 se za slovo „přizpůsobivého“
vkládá čárka a slova „hospodárného, bezpečného, ener-
geticky účinného“.

58. V závorce pod nadpisem § 20 se slova
„27 odst. 5“ nahrazují slovy „39 odst. 4“.

59. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova „nebo podsku-
pinu řidičského oprávnění“ nahrazují slovem „vozi-
del“.
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60. Příloha č. 1 zní: „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.
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61. Přílohy č. 3 až 6 znějí:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

Sbírka zákonů č. 284 / 2013Strana 3048 Částka 108



Příloha č. 5 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy profesního osvědčení a průkazu zkušeb-
ního komisaře vyrobené před nabytím účinnosti této
vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nej-

déle však na dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října
2013.

Ministr:

Žák v. r.
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285

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2013

o rozsahu a způsobu předávání informací
do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy

v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3
zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh (dále jen „zákon“):

§ 1

Rozsah informací předávaných hospodářskými
subjekty do centrální evidence

Hospodářský subjekt1), který má povinnost vést
lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných usta-
novení plánu a evidenci o provedené obnově lesa podle
lesního zákona2), předává do centrální evidence infor-
mace za uplynulý kalendářní rok v rozsahu podle pří-
lohy k této vyhlášce.

§ 2

Rozsah informací předávaných orgány státní správy
v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků

na trh do centrální evidence

(1) Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh předávají do centrální
evidence informace podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona
v tomto rozsahu:

a) identifikační údaje hospodářských subjektů, a to
jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu,
popřípadě místo podnikání, obchodní firmu, nebo
název a sídlo adresáta,

b) identifikační údaje lesních hospodářských celků,
a to název, kód, výměra, hospodářský subjekt,

který má k danému lesnímu hospodářskému celku
práva a povinnosti vlastníka3),

c) identifikační údaje kontrolních organizací, a to ná-
zev, adresa, identifikační číslo přiřazené Evrop-
skou komisí,

d) informace o porušení povinností stanovených
přímo použitelným předpisem Evropské unie4)
a informace o uložení nápravného opatření k od-
stranění tohoto stavu a

e) informace o výsledcích provedených kontrol sy-
stému náležité péče5).

(2) Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh předávají do centrální
evidence informace podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona
v tomto rozsahu:

a) údaje o maximální celkové výši těžeb jako závaz-
ného ustanovení lesního hospodářského plánu a

b) informace o dodržování maximální celkové výše
těžeb u jednotlivých vlastníků lesa, kteří uvádí na
trh dřevo nebo dřevařské výrobky z domácí lesní
produkce.

§ 3

Způsob předávání informací do centrální
evidence hospodářskými subjekty

Hospodářský subjekt předává informace podle § 1
se souhrnnými údaji lesní hospodářské evidence2)
orgánu státní správy lesů6), který je předá do konce
dubna kalendářního roku do centrální evidence.
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1) Čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
2) § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
3) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodář-

ských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
5) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
6) § 48 odst. 2 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb.



§ 4

Způsob předávání informací do centrální evidence
orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva

a dřevařských výrobků na trh

(1) Krajský úřad a inspekce předávají informace
podle § 2 odst. 1 písm. d) do centrální evidence nej-
později do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí
o porušení povinnosti přímo použitelného předpisu
Evropské unie4).

(2) Krajský úřad předává informace podle § 2
odst. 1 písm. e) do centrální evidence nejpozději do
30 dnů od ukončení této kontroly.

(3) Krajský úřad předává informace podle § 2
odst. 2 písm. a) do centrální evidence nejpozději do
30 dnů od schválení lesního hospodářského plánu.

(4) Ostatní informace podle § 2 předávají orgány
státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských vý-

robků na trh do centrální evidence na vyžádání pově-
řené osoby do 30 dnů od doručení požadavku.

(5) Informace podle § 2 předávají orgány státní
správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh do centrální evidence v elektronické podobě
a formátu prostřednictvím internetové stránky minis-
terstva.

§ 5

Přechodné ustanovení

Hospodářský subjekt předá informace za období
od účinnosti této vyhlášky podle § 1 orgánu státní
správy lesů do 31. března 2014.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2013.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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