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V. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 

výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízen 
 

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 13. ledna 2016 s termínem pro zaslání připomínek do 3. února 
2016. Zásadní připomínky neuplatnilo žádné připomínkové místo. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Úřad vlády (odbor kompatibility) Po stránce formální: 

 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování souladu se závazky vyplývajícími 
pro Českou republiku z jejího členství v Evropské 
unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Předmětná problematika není právem EU regulována. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné 
připomínky. 
 
Závěr: 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České 
republiky implementováno právo EU a návrh není 
s právem EU v rozporu. 

 
Vzato na vědomí. 
 
 

Ministerstvo financí Doporučující připomínka 
 
Čl. II 
 

Neakceptováno. „Dosavadním právním předpisem“ ve 
smyslu čl. II není pouze vyhláška č. 231/1996 Sb. (ve 
vztahu k dosavadním přestupkům), ale také vyhláška č. 
520/2005 Sb. (ve vztahu k dosavadním jiným správním 
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Namísto odkazu na „dosavadní právní předpisy“ 
doporučujeme uvést konkrétně podle jakého právního 
předpisu se bude ve zde uvedených případech 
postupovat (zřejmě podle vyhlášky č. 231/1996 Sb. ve 
znění účinném před 1. červencem 2017). 

deliktům). Bylo by tudíž třeba upravit samostatně režim 
nákladů řízení pro dosavadní přestupky a zvlášť režim 
nákladů řízení pro dosavadní jiné správní delikty. Pro 
účely přehlednosti a stručnosti právní úpravy 
považujeme za vhodnější namísto této legislativní 
konstrukce ponechat souhrnné označení „dosavadní 
právní předpisy“. 

Hlavní město Praha Doporučující připomínka 
 
K Čl. I -  § 6 odst. 2 
 
S odkazem na čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády, tedy z hlediska přehlednosti, 
srozumitelnosti a z hlediska stylistického, 
doporučujeme  navrhovaný text odstavce  2  v § 6   
rozčlenit na  tři odstavce, které znějí: 
„(2) Paušální částka podle odstavce  1  se zvyšuje o 2 
500 Kč ve zvlášť složitých případech nebo byl-li 
přibrán znalec. 
(3) Paušální částka podle odstavce 1  se zvyšuje o 
5000 Kč, byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo 
oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo 
toxikologie. 
(4) Pokud bylo přibráno více znalců, částky za znalce 
se sčítají. Paušální částka nákladů řízení po zvýšení 
podle odstavce 2 a 3 může činit nejvýše 10 000 Kč.“. 

Neakceptováno. Předmětná úprava byla převzata 
z ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 231/1996 Sb. 
S ohledem na to, že daná dikce nečinila výraznější 
interpretační problémy, upřednostňujeme v zájmu 
stability a kontinuity právní úpravy její zachování.     

Olomoucký kraj Doporučující připomínka 
 
Doporučujeme zapracovat do návrhu vyhlášky nový 
samostatný článek, jenž by zavedl  zvýšení základní 
sazby nákladů správního řízení. 
 Ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o 
rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které 
správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální 
částky nákladů řízení,  upravuje výši paušální částky 
nákladů správního řízení, které účastník vyvolal 
porušením  své právní povinnosti, když tato činí 
1.000,- Kč. Vyhláška dosud nebyla za dobu své  

Neakceptováno. Připomínka jde nad rámec návrhu, 
kterým je pouze zajistit, aby paušální částka nákladů 
řízení, které účastník vyvolal porušením své 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.  
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platnosti od 28. 12. 2005 novelizována, z čehož 
vyplývá, že základní sazba nákladů  řízení se za 11 let 
účinnosti právní úpravy ani jednou nezměnila. 
 Paušální částka nákladů řízení o přestupcích podle § 1 
odst. 1 vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví 
paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění 
vyhlášky  č. 340/2003 Sb., činí také 1.000,- Kč, 
přičemž tato sazba nebyla zvýšena již více než 13  let 
(od 01. 11. 2003), byť tedy v minulosti došlo po 
necelých 7 letech dokonce ke  zdvojnásobení částky 
nákladů řízení z 500,- Kč na 1.000,- Kč. Podobně jako  
u svědečného se postupem času výrazně zvýšily 
náklady na straně správních orgánů, na  které mají 
největší dopad zvyšující se mzdové náklady na 
zaměstnance veřejné  správy  podle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve  
veřejných  službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, a ceny poštovních služeb. V souvislosti  s 
tím lze také poukázat na skutečnost, že podle 
předpokládaného znění § 150 odst. 4  správního řádu 
od  01. 07. 2017 nebude možné v příkazním řízení 
uložit povinnost  náhrady nákladů řízení,  čímž 
odpadne další část příjmu správních orgánů. 
 S ohledem na všechny výše uvedené důvody 
doporučujeme paušální částku přiměřeně  zvýšit, když 
za optimální považujeme sazbu ve výši 2.000,- Kč. 

Olomoucký kraj Doporučující připomínka 
 
Doporučujeme doplnit do návrhu vyhlášky nové 
přechodné ustanovení týkající se níže konkretizované 
problematiky. 
 V Čl. II návrhu je obsaženo přechodné ustanovení, 
podle kterého se výše nákladů řízení zahájených před 
nabytím účinnosti novely určí podle dosavadních 
právních předpisů. Doporučujeme doplnit toto 
přechodné ustanovení tak, aby bylo zřejmé, podle jaké  
konkrétní právní úpravy se má postupovat v případě, 
že dojde ve smyslu § 138 správního  řádu k přibrání 

Neakceptováno. V daném případě se výše nákladů určí 
podle nové právní úpravy, bylo-li řízení zahájeno až po 
nabytí její účinnosti (bez ohledu na to, že znalec byl 
ustanoven ještě před zahájením řízení). Domníváme se, 
že čl. II. na tuto situaci jednoznačně dopadá, a proto 
není důvod ji upravovat zvlášť.  
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znalce před účinností novely vyhlášky v procesním 
stadiu před zahájením  správního řízení z důvodu, že 
se jedná o neodkladný úkon (např. vyloučení 
technické  závady při nehodě nebo rozbor krve v 
rámci toxikologického posudku před likvidací  
biologických materiálů), s tím, že správní řízení bude 
zahájeno až po účinnosti novely  vyhlášky. Máme za 
to, že uvedená situace by mohla v praxi způsobit spory 
o to, jakou právní úpravu z hlediska časové působnosti 
aplikovat. 
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