
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů " 

 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál dne 14.10.2016 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy 

Ing. Dana Ťoka č. j. 18/2016-110-SOD/8, s termínem dodání stanovisek do 07.11.2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 

tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

Výčet porušení pro účely kontrol v provozovně (které jsou 

prováděny vždy) se liší ve stávající a navrhované úpravě – 

viz například porušení ve skupině G v nařízení 2016/403 

doposud bylo řazeno do § 5 odst. 1 vyhlášky. Předkladatel 

by měl potvrdit, že si je věcné změny vědom. 

Vysvětleno. Uvedená porušení, která nově nejsou ve vyhlášce 

zahrnuta, jsou nejzávažnější porušení uvedená v příloze č. IV 

k nařízení č. 1071/2009.V případě uložení sankce za tato porušení 

bude z moci úřední zahájeno řízení o odebrání dobré pověsti podle 

§ 35a zákona č. 111/1994 Sb. Za účelem ověření, zda by bylo 

odebrání dobré pověsti přiměřeným následkem, může být v rámci 

tohoto řízení postupem podle čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení 

č. 1071/2009 provedena kontrola v provozovně.  Předkladatel 

v tomto smyslu doplnil odůvodnění předmětného novelizačního 

bodu. 

 

Je vhodné upravit terminologii vyhlášky a nahradit 

formulaci „Evropská společenství“ slovy „Evropská unie“. 

Vyhláška také pracuje s nařízením Rady (EHS) č. 3821/85 o 

záznamovém zařízení v silniční dopravě, které bylo 

nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 165/2014. Je nutno objasnit, kdy dojde k adaptaci 

právního řádu na toto nařízení, které je již na příslušnou 

Vysvětleno. V roce 2017 bude zpracována novela zákona 

č. 111/1994 Sb. a jeho prováděcích předpisů (tedy i vyhlášky 

č. 522/2006 Sb.), jejímž předmětem bude právě adaptace těchto 

předpisů nařízení č. 165/2014. Vzhledem k tomu, že předkladatel 

předpokládá, že tato novela bude zásadnějšího charakteru, 

nepovažuje za vhodné zasahovat nyní do textu vyhlášky dalšími 

formálními úpravami. 
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oblast právních vztahů použitelné (v zásadě od března 

2016). 

V Praze  dne  14. listopadu 2016 

Vypracovala: Mgr. Pavla Vyhnálková Podpis: 
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