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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Na základě Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 návrh vyhlášky neobsahuje 
závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace, neboť navrhovaná úprava vychází 
z platného právního stavu a jedná se o změny technického charakteru, které nebudou mít 
zásadní dopady. 

Obecná část  

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, která provádí § 79 odst. 1 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 62/2002 Sb., bude s účinností ke dni 
1. července 2017 zrušena zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, který zrušuje nejen zákon č. 200/1990 Sb., ale též právní předpisy vydané k jeho 
provedení. 

  Vyhláška č. 231/1996 Sb. je speciálním právním předpisem zejména vůči vyhlášce 
č. 520/2005 Sb., která provádí § 79 odst. 5, resp. § 176 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád1. 
Vyhláška č. 520/2005 Sb. je, pokud jde o stanovení paušální částky nákladů řízení, dosud 
aplikována v řízení o dosavadním jiném správním deliktu2. Po zrušení vyhlášky 
č. 231/1996 Sb. pak bude paušální částka náhrady nákladů řízení o přestupku vyplývat 
z obecné právní úpravy, kterou představuje vyhláška č. 520/2005 Sb.  

 Vyhláška č. 231/1996 Sb. byla s účinností od 15. července 2016 novelizována 
vyhláškou č. 214/2016 Sb., která navýšila paušální částku náhrady nákladů řízení 
o přestupcích, ve kterých byl přibrán znalec3. Současný stav, kdy je v řízení o přestupcích, 
ve kterých byl přibrán znalec, stanovena vyšší paušální částka nákladů řízení než v ostatních 
řízeních, které byly vyvolány porušením právní povinnosti (zejména v řízení o dosavadním 
jiném správním deliktu), není odůvodněný. Z hlediska ústavní zásady rovnosti před zákonem 
je proto žádoucí, aby paušální částka nákladů řízení, které účastník vyvolal porušením své 
                                                           
1 Podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán 
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši 
paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li 
přibrán znalec. V případech hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky na požádání snížit. 
Podle § 176 správního řádu Ministerstvo vnitra vydá právní předpis k provedení § 79 odst. 4 a 5.  
2 Řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, se rozumí zejména taková porušení právních 
povinností, která naplňují skutkové podstaty dosavadních jiných správních deliktů, tedy správní řízení o uložení 
sankcí za tyto delikty, řízení, ve kterých se z moci úřední ukládají nápravná opatření v návaznosti na výsledky 
předchozí kontroly, a řízení příkazní podle § 150 správního řádu.  
3 Důvodem pro navýšení paušální částky nákladů řízení byla skutečnost, že ceny dosavadních náhrad odpovídaly 
době vzniku vyhlášky, tedy polovině devadesátých let, a byly zcela neadekvátní současné výši výdajů, zejména 
za znalecké posudky v oboru zdravotnictví odvětví toxikologie a v oboru dopravy. Cena za toxikologický 
posudek se nezřídka pohybuje okolo 15 – 20.000 Kč. Ceny za znalecké posudky v oboru dopravy (dopravní 
nehody) se pohybují v rozmezí 7.000 – 13.000 Kč. Zvýšení částek tedy odpovídá změně okolností od doby 
nabytí účinnosti vyhlášky č. 231/1996 Sb. a reflektuje zvýšené náklady za znalecké posudky prováděné (mnohdy 
povinně) v řízení o přestupku.  
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právní povinnosti a ve kterých byl přibrán znalec, byla shodná ve všech řízeních, které byly 
vyvolány porušením právní povinnosti, včetně řízení o dosavadním jiném správním deliktu, 
na který se s účinností od 1. července 2017 bude hledět jako na přestupek. Pro zajištění 
kontinuity platného právního stavu po zrušení vyhlášky č. 231/1996 Sb. (s účinností 
od 1. července 2017) je proto nutné upravit vyhlášku č. 520/2005 Sb. tak, aby odpovídala 
vyhlášce č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 214/2016 Sb. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

 Návrh vyhlášky je v souladu s § 176 správního řádu, které zmocňuje k vydání 
právního předpisu k provedení § 79 odst. 4 a 5 téhož zákona, jakož i s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
dopady na životní prostředí, ochranu soukromí a osobních údajů, zákaz diskriminace, 
bezpečnost nebo obranu státu a korupční rizika 

 V současnosti nelze finanční a hospodářské dopady vyčíslit. Navrhovanou úpravou 
dojde ke zvýšení zpětné náhrady nákladů na dokazování (znaleckých posudků) v řízeních, 
které účastník vyvolal porušením své povinnosti (dosavadní jiné správní delikty), lze tedy 
předpokládat mírně příznivý dopad na veřejné rozpočty. 

 V ostatních hodnocených oblastech nemá návrh vyhlášky žádné dopady ani rizika.  

 

Zvláštní část  

K čl. I 

 Paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní 
povinnosti, činí 1 000 Kč. Tato částka zůstává ponechána beze změny. Paušální částka 
náhrady nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, 
ve kterém byl přibrán znalec z jiného oboru než oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví 
psychiatrie nebo toxikologie, nebo ve zvláště složitých případech, se v souladu s vyhláškou 
č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 214/2016 Sb., navyšuje o 2 500 Kč. Byl-li přibrán 
znalec z oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje 
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se paušální částka o 5 000 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, 
částky za znalce se sčítají a paušální částka nákladů řízení může po zvýšení činit nejvýše 
10 000 Kč.  

K čl. II 

 Zakotvuje se přechodné ustanovení, které má za cíl postavit najisto, že náklady řízení 
zahájených a pravomocně neskončených přede dnem nabytí účinnosti této novely, se dokončí 
podle dosavadních právních předpisů, tedy v případě řízení o dosavadním jiném správním 
deliktu, řízení o uložení nápravných opatření a příkazního řízení podle § 150 správního řádu 
podle vyhlášky č. 520/2005 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti této novely, 
a v případě řízení o přestupku podle vyhlášky č. 231/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

V opačném případě by bylo nutno vycházet z obecně platné zásady nepravé 
retroaktivity procesních norem – tedy aplikace nových procesních norem pro dříve započatá 
řízení, což by zde mohlo činit problémy (nutnost revize nákladů rozběhnutých správních 
řízení atd.).  

K čl. III 

 Účinnost novely vyhlášky se stanoví shodně jako u zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zrušuje zákon č. 200/1990 Sb., jakož 
i právní předpisy vydané k jeho provedení, zde konkrétně vyhlášku č. 231/1996 Sb. 
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