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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

Obecná část 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Dne 19.03.2016 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise (EU) 

2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou 

vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (dále jen „Nařízení“). Nařízení podle 

svého čl. 3 vstoupilo v platnost 08.04.2016, použije se od 01.01.2017. Tímto Nařízením (jako 

přímo použitelným unijním předpisem) byla mj. nahrazena příloha III směrnice 2006/22/ES, 

tedy aktu podléhajícího transpozici do českého práva. Směrnice 2006/22/ES o minimálních 

podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech 

v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 

88/599/EHS (dále jen „Směrnice“) je v současnosti provedena mimo jiné v § 5 vyhlášky 

č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“) a v příloze č. 8 k této Vyhlášce.  

V § 5 Vyhláška stanoví povinnost kontrolním orgánům provést kontrolu v provozovně 

dopravce vždy, pokud jsou zjištěna stanovená porušení předpisů. K vymezení těchto kategorií 

porušení využívá Vyhláška aktuálně kategorizaci závažnosti porušení stanovenou v příloze III 

Směrnice implementovanou přílohou č. 8 Vyhlášky. Vzhledem k tomu, že příloha III 

Směrnice byla nahrazena Nařízením, je nezbytné novelizovat předmětný § 5 Vyhlášky tak, 

aby místo na svoji přílohu č. 8 nadále odkazoval na přímo účinný předpis EU a zrušit přílohu 

č. 8 Vyhlášky. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Předkládaná vyhláška je vypracována na základě zmocnění obsaženého v 41 odst. 2 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), 

přičemž provádí § 34 odst. 3 Zákona, který stanoví, že jednotné postupy, systém a předmět 

kontrol stanoví prováděcí právní předpis, přičemž předkládaná vyhláška je s tímto zmocněním 

v plném souladu, když upravuje systém provádění kontrol. 

 

3. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

 

Návrhem vyhlášky je právní řád České republiky přizpůsoben nové právní úpravě 

obsažené v Nařízení, konkrétně jeho příloze III, která mění přílohu III Směrnice. S tímto 

Nařízením je návrh plně v souladu, když pouze odkazuje na právní úpravu v něm stanovenou. 

Zhodnocení slučitelnosti s předpisy Evropské unie je dále podrobněji popsáno ve Srovnávací 

tabulce a v Rozdílové tabulce, které jsou součástí předkládaného materiálu. 
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Návrh je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o nový unijní předpis, neexistuje dosud relevantní judikatura soudních 

orgánů Evropské unie. Návrh jako celek je v souladu s unijním právem. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Platný právní stav je v českém právu obsažen ve Vyhlášce, konkrétně v § 5 odst. 1 a 2 

a v její příloze č. 8, na evropské úrovni je odpovídajícím předpisem Směrnice. Aktuálně 

platná a účinná česká právní úprava by bez provedení navrhovaných změn od 01.01.2017 

s unijní úpravou kolidovala, neboť k tomuto datu bude úprava stanovená ve Směrnici 

nahrazena Nařízením (konkrétně jeho přílohou III). Na základě této skutečnosti je nezbytné 

český právní řád adaptovat a Vyhlášku s Nařízením provázat, přičemž je nezbytné reagovat 

rovněž na fakt, že nyní bude unijní norma přímo závazná. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí 

 

 Navrhovaná změna právní úpravy nebude mít žádný hospodářský a finanční dopad, 

nebude mít sociální dopad, ani dopad na státní rozpočet a na podnikatelské prostředí České 

republiky. Stejně tak se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

 Předkládaná právní úprava v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz 

diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen. Jde o návrh, který na uvedenou problematiku 

nemá přímý dopad. 

 

7. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

 Předkládaná právní úprava s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly do práva 

na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

 Návrh nemění postup kontrolních orgánů, lze tedy mít za to, že nepředstavuje zvýšení 

korupčních rizik. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 

státu. 
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Zvláštní část 

 

K čl. I: 

 

K bodu 1  

 

Nařízení je nutné doplnit rovněž do výčtu přímo použitelných předpisů Evropské unie, 

na které Vyhláška odkazuje. 

 

K bodu 2 (§ 5 odst. 1): 

 

Úprava § 5 odst. 1 adaptuje český právní řád s novou unijní úpravou a propojuje povinnost 

kontrolního orgánu provést kontrolu v provozovně se skupinou porušení stanovených 

v příloze III Nařízení, přičemž věcně odpovídá dosavadní právní úpravě. 

Provést kontrolu v provozovně dopravce ukládá kontrolnímu orgánu vyhláška tehdy, pokud 

se jedná o takové porušení, u kterého je důležité zjistit, zda se jedná o soustavné porušení 

předpisů, ke kterému dochází u více řidičů, či zda se tak stalo ojediněle u jednoho řidiče, 

což lze nejlépe prokázat důkladnější kontrolou záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách a době odpočinku, které je dopravce povinen uchovávat po dobu jednoho roku 

od ukončení přepravy, případně záznamů z tachografu vozidla. U porušení předpisů, která 

jsou ze své povahy zjistitelná pouze při kontrole v provozovně (např. neuchovávání 

záznamových listů) se již povinnost provést kontrolu v provozovně nestanoví. U porušení 

s nižší závažností ukládá návrh (stejně jako dosavadní právní úprava) provést kontrolu 

v provozovně tehdy, byla-li zjištěna opakovaně.  

 

K bodu 3 (§ 5 odst. 2): 

Závažnost zbývajících porušení (neuvedená v § 5 odst. 1 Vyhlášky) je nižší intenzity nebo 

jsou tato porušení lépe zjistitelná při silničních kontrolách. Zde se stejně jako v dosavadní 

právní úpravě ponechává na uvážení kontrolního orgánu, zda s ohledem na okolnosti případu 

kontrolu v provozovně následně provede. 

 

K bodu 4 

Zrušuje se Příloha č. 8, kterou byla naplňována transpozice přílohy č. III Směrnice do českého 

právního řádu. Tato příloha bude s účinností od 01.01.2017 nahrazena přímo účinnou unijní 

úpravou. 

  

K čl. II (účinnost): 

 

Účinnost navrhované právní úpravy je sladěna s účinností navazující unijní právní úpravy. 
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