
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění 
vyhlášky č. 340/2003 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 23. března 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 15. dubna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
KML Připomínka se týká Odůvodnění. 

 
Dle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016 nebyla 
u předkládaného návrhu právního předpisu vyznačena povinnost zpracování 
RIA. Doporučujeme vymazat nadpis části A/ „Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad“. 
 
Odůvodnění: 
Obsah samotného textu části A/ Odůvodnění neodpovídá Obecným zásadám pro 
hodnocení dopadů regulace (naposledy aktualizované usnesením vlády č. 76 ze 
dne 3. 2. 2016) ani čl. 14 a č. 16 Legislativních pravidel vlády (naposledy 
aktualizované usnesením vlády č. 75 ze dne 3. 2. 2016).  
Pokud by předkladatel trval na zachování názvu, musel by přepracovat část A/, 
aby byla v souladu s požadavky stanovenými na obsah Závěrečné zprávy RIA. 
 
 

Akceptováno. 
 
Příslušný nadpis byl z odůvodnění vypuštěn. 

KOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu se 

Nejde o připomínku. 
 
Předkladatel bere na vědomí. 
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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. 

 
JMK K ust. § 1 odst. 2: 

Uvádí se „… přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, toxikologie nebo 
dopravy, ……..“ a „…. přibrán znalec z oboru psychiatrie, toxikologie nebo 
dopravy ….“. Přitom psychiatrie a toxikologie nejsou na rozdíl od dopravy 
znalecké obory, nýbrž odvětví spadající do oboru „zdravotnictví“. Viz vyhl. 
č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro 
výkon znalecké činnosti.  
I když podstata změny dané vyhlášky je jiná, měla by být napravena stávající 
nepřesnost. 
 
Závěr 
Souhlasíme s navrženou úpravou (varianta č. 1). Zvýšení částek odpovídá změně 
okolností od doby účinnosti současné vyhlášky a reflektuje zvýšené náklady na 

Akceptováno. 
 
Text upraven na „přibrán znalec z oboru 
dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví 
psychiatrie nebo toxikologie“. 
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znalecké posudky. 
Současně žádáme o zapracování shora uvedené připomínky. 
 
 

KHK  
V rámci meziresortního připomínkového řízení Vám sdělujeme, že k  

Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví 
paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., 
máme doporučující připomínku - preferujeme variantu I. 
 

Akceptováno. 
 
Jde o variantu preferovanou předkladatelem. 

MF  
1. Z uvozovací věty návrhu je třeba vypustit odkaz na zákon č. 62/2002 Sb., 
neboť tato novela zákona o přestupcích se nedotkla § 79 odst. 1 tohoto zákona, 
který představuje pro vyhlášku č. 231/1996 Sb. zákonné zmocnění. 
 

Neakceptováno. 
 
Ustanovení § 79 odst. 1 zákona o přestupcích 
bylo novelizováno zákonem 62/2002 Sb., 
konkrétně čl. I novelizačním bodem č. 10. 

MF  
2. Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhována celková reformulace § 1 odst. 2 
vyhlášky, doporučujeme slovo „nejvíce“ nahradit slovem „nejvýše“, které se i ve 
spojení s peněžní částkou 10.000 Kč jeví vhodnější.  
 

Akceptováno. 

MSP Obecně k důvodnosti předložení návrhu  
 
Ministerstvo spravedlnosti připravuje nový návrh zákona o znalcích, který by 
měl nabýt účinnosti pravděpodobně 1. ledna 2018. Součástí této nové právní 
úpravy budou i nové prováděcí předpisy, včetně těch zabývajících se 
problematikou odměňování. Zároveň lze konstatovat, že se předpokládá, že 
odměna znalce za vypracování znaleckého posudku bude signifikantně 
navýšena. Proto doporučujeme zvážit, zda případnou změnu shora označené 
vyhlášky neprovázat spíše až se změnou hodinové odměny znalce. V posledních 
více než deseti letech k žádné změně výše odměny u znalců nedošlo, proto zde 
postrádáme zcela jednoznačný argument, proč by nyní mělo dojít k navýšení 
nákladů řízení o přestupcích, ve kterých byl přibrán znalec. 
 

Neakceptováno. 
 
Snahou předkladatele je reagovat na zjištěný 
nepoměr mezi cenou znaleckých posudků 
a výší paušální částky nákladů řízení co 
nejrychleji. V roce 2018 nebude již současný 
zákon o přestupcích (ani novelizovaná 
vyhláška) pravděpodobně existovat.  
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Praha K Čl. I 
 
V návrhu § 1 cit. vyhlášky požadujeme ve větě první v části věty před 
středníkem a v  části  věty za středníkem nahradit slova „psychiatrie, toxikologie 
nebo dopravy“ slovy „dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví  psychiatrie či 
toxikologie“. 
Tato připomínka je zásadní 
 
Odůvodnění: 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých 
oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti, obsahuje „Seznam znaleckých 
oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec“. Jak z uvedené přílohy 
vyplývá, toxikologie a psychiatrie nejsou obory znalecké činnosti, ale jedná se 
o odvětví v rámci oboru zdravotnictví.  
 

Akceptováno. 
 
Text upraven na „přibrán znalec z oboru 
dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví 
psychiatrie nebo toxikologie“. 

Praha Nad rámec návrhu 
 
K Čl. I 
 
Jsme názoru, že z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti by bylo vhodné upravit 
znění věty první odstavce 2 takto: 
„(2) Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, zvyšuje se paušální částka podle 
odstavce 1 o 2 500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru 
zdravotnictví odvětví psychiatrie či toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle 
odstavce 1 o 5 000 Kč.“. 
 

Akceptováno. 
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SMOČR Obecně 
 
Zvýšení maximální částky za projednávání přestupků s přibráním znalce lze 
pochopit, vzhledem k narůstajícím nákladům. Skutečností ovšem bude, že tyto 
částky nebudou ve většině případů vymahatelné a opět budou k tíži obce.  
 
Znalecké posudky jsou zadávány jen v nejnutnějších případech. Navrhujeme 
proto, aby běžné náklady řízení byly ponechány ve výši 1000,- Kč a při přibrání 
znalce navýšení o 5000,- Kč při přibrání znalce v oboru doprava. V oboru 
toxikologie navrhujeme stanovovat paušální částku za každou zkoumanou 
návykovou látku, neboť se vlastně jedná o více znaleckých posudků.     
Tato připomínka je zásadní.     
 

Neakceptováno. 
 
Cílem tohoto návrhu nemůže být 
zefektivnění vymáhání pohledávek.  
 
 
V oboru zdravotnictví odvětví toxikologie 
může být součástí znaleckého posudku 
zkoumání na více látek. Stále jde však pouze 
o 1 znalecký posudek. Předkladatel si byl 
této skutečnosti vědom, a proto nesouhlasí 
s ukládáním paušální částky za každou 
zkoumanou návykovou látku. Takový postup 
by částečně popíral paušální povahu náhrady 
nákladů řízení, která je ukládána účastníkovi 
řízení, a spíše by se blížil hrazení skutečné 
výše vzniklých nákladů. To však zákonné 
zmocnění obsažené v § 79 zákona 
o přestupcích neumožňuje. 

V Praze 28. dubna 2016 

Vypracoval: Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš Podpis: 
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