
III. 
Odůvodnění 

Obecná část: 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního stavu 
a odůvodnění změny 

 
Důvodem předložení navrhovaného materiálu je přijetí novely zákona  

č. 361/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). V jeho první části byla změněna ustanovení, která 
nově zavedla institut zadržení osvědčení o registraci vozidla a s ním spojené postupy, včetně 
jeho vrácení.  

Přijatý zákon využívá již zavedený systém technických silničních kontrol upravený 
vyhláškou o technických silničních kontrolách, který rozšiřuje oblast kontroly technického 
stavu vozidel i o oblast šetření dopravních nehod, kdy jsou na vozidle zjištěny nebezpečné 
závady, a kdy je nově upravena možnost zadržení osvědčení o registraci vozidel. Je však třeba 
konstatovat, že celkový proces kontroly technického stavu vozidel se nemění a z tohoto 
důvodu byla pro naplnění zmocnění daných zákonem zvolena forma novely.   

Prováděcím právním předpisem, který v současné době naplňuje zmocnění týkající se 
kontroly technického stavu vozidel, je vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol 
technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích 
(vyhláška o technických silničních kontrolách). 

Zásadním cílem je vymezit nebezpečné závady na vozidle, pro které je možné zadržet 
osvědčení o registraci vozidla, aby se zamezilo nejednotnému popř. libovolnému postupu 
Policie České republiky při zadržování osvědčení o registraci vozidla. 

Vydání novely vyhlášky o technických silničních kontrolách je tedy nezbytným 
krokem pro zajištění funkčního systému zadržování osvědčení o registraci vozidla v rámci 
plnění úkolů Policie České republiky při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního 
provozu a provádění kontroly technického stavu vozidel, a pokud při zjištění nežádoucího 
technického stavu vozidla nebo objasňováním dopravních nehod, vozidlo má nebezpečné 
závady. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a právem Evropské unie 
 

Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony 
České republiky. Navrhovaná novela vyhlášky č. 82/2012 Sb. je v souladu se zákonem, 
k jehož provedení je navržena, jakož i zákonným zmocněním k jejímu vydání obsaženém 
v ustanovení § 6b odst. 6 zákona. 

 
   Navrhovaná právní úprava je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské 
unie, kdy základní obsahový rámec technických silničních kontrol je na úrovni práva EU 
upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA86HQKIQ)



o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, 
v konsolidovaném znění, která je do budoucna nahrazována směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových 
vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES. Uvedená směrnice 
2000/30/ES je do vnitrostátního práva již plně promítnuta, předložený návrh tak není 
implementačního charakteru. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 
 
 S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava plně slučitelná s právem 
Evropské unie. 
 
Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění 
neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) k návrhu vyhlášky, nebylo 

provedeno z důvodu Rozhodnutí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a 
předsedy Legislativní rady vlády, Mgr. Jiřího Dienstbiera ze dne 31.12.2015, čj: 16982/2015-
OHR.  

 
Zhodnocení korupčních rizik  
 

Navržená vyhláška je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má upravovat. 
Kompetence jednotlivých orgánů, stejně jako opravné prostředky a kontrolní mechanismy, 
stanoví primárně zákon č. 361/2001 Sb., přičemž předmětná vyhláška tyto otázky neupravuje. 
Navrhovaný předpis nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a způsob unijních i 
mezinárodních požadavků v něm obsažený odpovídá postupům, které předkladatel zvolil již 
v minulosti, byť v návaznosti na přijetí zákona č. 239/2013 Sb.  

U navrhované vyhlášky tedy nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA 
zjištěna korupční rizika.   
 
Kontakt na zpracovatele odůvodnění 

Jméno a příjmení: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507 
E-mail: pavel.nosek@mdcr.cz  
Útvar, ve kterém pracuje: Odbor 150, Odbor provozu silničních vozidel 
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Zvláštní část: 
 
K čl. I 
K bodu 1 a 2 
 Navrhovaná změna souvisí se změnou zákona a s doplněním předmětu úpravy 
o vymezení nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně 
zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení 
provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí a o vzory dokladů o zadržení 
osvědčení o registraci vozidla. 

K bodu 3 a 4 
 Navrhované znění vymezuje konkrétní nebezpečné závady, které vzhledem ke své 
povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní 
prostředí, jehož cílem je omezení možnosti nejednotného, popř. libovolného postupu Policie 
České republiky při zadržování osvědčení o registraci vozidla. Zavádí konkrétní vzory 
dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla, které budou využívány Policií České 
republiky při zjištění nebezpečné závady při kontrole technického stavu vozidla a u zjištěných 
nebezpečných závad při objasňování dopravních nehod.  

 
K čl. II 
 
Účinnost: 
Nabytí účinnosti předmětné vyhlášky se navrhuje dnem vyhlášení, neboť je nezbytné, aby 
novela vyhlášky byla účinná v co nejkratším termínu v souvislosti s nabytím účinnosti 
zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. Vlastní znění vyhlášky nestanovuje jakékoliv 
požadavky na legisvakanční lhůtu.    
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