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Závěrečná zpráva zhodnocení dopadů regulace 
 
1.1. Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., 
o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů,  a vyhláška 
č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., 
o řidičských průkazech a o registru řidičů. 

 

1.2. Definice problému 
Návrh je předkládán v souvislosti s přijetím zákona č. 199/2017 Sb., kterým byl 

novelizován  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších přepisů. Obsahem novely 
zákona je upraveno částečné rozvolnění místní příslušnosti na úseku problematiky řidičských 
průkazů a dále možné využití fotografie a podpisu z agendových informačních systémů 
Ministerstva vnitra, případně jejich vlastního pořízení u daného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. V této souvislosti je potřeba provést odpovídající úpravy 
i v prováděcím právním předpise. Dále je  potřeba upravit vzor mezinárodního řidičského 
průkazu, neboť ani vzor mezinárodního řidičského průkazu, který obsažený ve vyhlášce č. 
43/2015 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 31/2001 Sb., a která k dnešnímu dni ještě 
nenabyla účinnosti (její část), v současné době neodpovídá požadavkům vyplývajícím 
z Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968). 
 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vyhláška č. 31/2001 Sb., je prováděcím právním předpisem zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že novelou zákona o silničním 
provozu došlo k vypuštění některých údajů z řidičského průkazu, je nezbytné v této 
souvislosti upravit i vzor řidičského průkazu stanovený v předmětné vyhlášce a rovněž 
reagovat na rozšíření obsahu údajů vedených v evidenční kartě řidiče o digitalizovanou 
fotografii a digitalizovaný podpis. Dále je nezbytné uvést vzor mezinárodního řidičského 
průkazu do souladu s Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968). 
 
1.4. Dotčené subjekty  

Dotčenými subjekty jsou příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
a držitelé řidičských průkazů.    

 

1.5. Cíle navrhované úpravy 
Cílem návrhu je provedení změn v souvislosti s novelizací zákona č. 361/2000 Sb., 

která byla provedena zákonem č. 199/2017 Sb., kdy v rámci zmíněné novelizace byla jako 
údaj obsažený v řidičském průkazu (§ 105 odst. 1 písm. e)) odstraněna obec obvyklého 
bydliště držitele na území České republiky. V souvislosti s touto změnou musí být upraven 
i vzor řidičského průkazu – příloha č. 1. Dále byl novelou zákona č. 361/2000 Sb., rozšířen 
obsah údajů vedených v registru řidičů, a to o digitalizovanou fotografii a digitalizovaný 
podpis. Prováděcí právní předpis dále blíže upravuje obsah registru řidičů s rozdělením na 
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spis řidiče a evidenční kartu řidiče, s tím jaké údaje a jaké náležitosti se zde vedou. 
Digitalizovaná fotografie a digitalizovaný podpis budou následně obsahem evidenční karty 
řidiče.    

Dalším cílem je stanovení vzoru mezinárodního řidičského průkazu vydávaného 
Českou republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), kdy zde v roce 2011 
došlo k novelizaci předmětné úmluvy. Na tuto skutečnost již bylo ze strany České republiky 
reagováno, a to vyhláškou č. 43/2015 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 31/2001 Sb., 
s tím, že vydávání nového vzoru mezinárodního řidičského průkazu bude uskutečněno až od 
1. 1. 2018, kdy vyhláška č. 43/2015 Sb. obsahovala rozdělenou účinnost. Nicméně v mezidobí 
byla identifikována nutnost ještě dalších drobných úprav, tak aby nový vzor mezinárodního 
řidičského průkazu byl v souladu s přílohou č. 7 Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968). 
Pro lepší přehlednost byla celá příloha č. 2 nahrazena novým vzorem mezinárodního 
řidičského průkazu.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
  Nepřijetím návrhu vyhlášky by byl zapříčiněn nesoulad prováděcího právního 
předpisu se zákonem č. 361/2000 Sb., tj. s právním předpisem vyšší právní síly. 

 
2. Návrh variant řešení 
2.1. Vypuštění údaje v řidičském průkazu o obvyklém bydlišti (položka 8) a vzor 
řidičského průkazu 
 
2.1.1 Nulová varianta 

Nulová varianta spočívá v zachování současného stavu, tj. ponechání položky 8 
v řidičském průkazu, která obsahuje údaj obci obvyklého bydliště na území České republiky.  
2.1.2. Varianta 1 

Varianta 1 vypouští ze vzoru řidičského průkazu údaj o obvyklém bydlišti, tedy 
vychází z nutnosti přizpůsobit příslušná ustanovení v prováděcím právním předpise změnám 
vyplývajícím z novely zákona č. 361/2000 Sb. Odstraněním tohoto údaje z řidičského 
průkazu, jak vyplývá již ze změny zákona, dojde ke zlepšení situace na straně držitelů 
řidičských průkazů, kteří již nebudou nuceni při změně jejich obvyklého bydliště přistupovat 
k výměně řidičského průkazu. 

Stanovení nového vzoru řidičského průkazu nepřinese nutnost výměny všech 
řidičských průkazů za nové, neboť řidičské průkazy vydané podle původních vzorů zůstanou 
v platnosti. 
 
2.2. Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou podle 
Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) 
 
2.2.1. Nulová varianta  

Ponechání současného stavu, tj. neupravení vzoru mezinárodního řidičského průkazu.  
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2.2.2. Varianta 1  
Tato varianta uvádí vzor mezinárodního řidičského průkazu do souladu s přílohou  

č. 7 Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), kde je vzor mezinárodního řidičského 
průkazu stanoven. Varianta 1 naplňuje zcela vytýčené cíle, tj. soulad českého právního 
předpisu s mezinárodní úmluvou, které je Česká republika signatářem. Úmluva o silničním 
provozu (Vídeň 1968) byla již novelizována k datu 29. března 2011, a mimo jiné stanovila i 
nový vzor mezinárodního řidičského průkazu, který více reaguje na vývoj v oblasti 
řidičských oprávnění a stanoví mimo základních skupin A, B, C, D, E i další rozlišení A1, 
B1, C1, D1, které je již užito a řešeno v rámci skupin řidičských oprávnění stanovených 
právním předpis Evropské unie, tj. Směrnicí evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES  
o řidičských průkazech, kterou členské státy Evropské unie byly povinny zapracovat k datu 
19. ledna 2013. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
Náklady a přínosy jednotlivých variant 
3.1. Vypuštění údaje v řidičském průkazu o obvyklém bydlišti (položka 8) a vzor 
řidičského průkazu 
 
3.1.1. Nulová varianta 

Při zachování současného vzoru řidičského průkazu v předmětné vyhlášce by nebylo 
nutné přistupovat ke změně vzoru řidičského průkazu, avšak  zachování stávajícího vzoru by 
mělo negativní důsledek spočívající v tom, že by vyhláška nebyla uvedena do souladu 
s platným zněním zákona č. 361/2000 Sb.  

 

3.1.2 Varianta 1  
Varianta 1 naplňuje vytýčené cíle, tj. uvedení prováděcího právního předpisu do 

souladu se zákonem. Vypuštění údaje o obvyklém bydlišti bude přínosem pro držitele 
řidičských průkazů, kteří při změně  obce obvyklého bydliště, např. z důvodu přestěhování, 
nebudou nuceni řešit povinnost oznámit tuto změnu obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností a řešit vydání nového řidičského průkazu. Uvedené má příznivý dopad na 
adresáty příslušné právní úpravy, a to jak na držitele řidičských průkazů, tak i na obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností, kteří v této oblasti vykonávají státní správu, tj. 
administrace se sníží, jak pro občana, tak pro státní správu i s příznivým dopadem na státní 
rozpočet.  Tato změna vzoru řidičského průkazu nemá žádný dopad na současné držitele 
řidičských průkazů, neboť řidičské průkazy vydané podle původních vzorů zůstanou 
v platnosti a nevyvstane tak nutnost jejich výměny.  
 
3.2. Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou podle 
Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) 

3.2.1. Nulová varianta 
Nulová varianta  spočívá v zachování platného právního stavu, tedy zachování vzoru 

mezinárodního řidičského průkazu obsaženého v novele vyhlášky č. 31/2001 Sb. (vyhláškou 
č. 43/2015 Sb.), která má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2018.  
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Neuvedení naší právní úpravy do souladu s Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 
1968) by mohlo vést k neakceptování mezinárodních řidičských průkazů vydaných Českou 
republikou ostatními signatáři této mezinárodní dohody. 

 
3.2.2. Varianta 1 
Varianta 1 naplňuje zcela vytýčené cíle, tj. soulad českého právního předpisu 

s platnou Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968), kterou je Česká republika signatářem. 
Přijetím této varianty dojde k nutnosti vydávání mezinárodního řidičského průkazu podle 
nového vzoru, avšak k takové změně by došlo i v případě nulové varianty, neboť ke stejnému 
datu účinnosti by nabyl účinnosti vzor podle předchozí (v tuto chvíli ještě neúčinné) novely, 
který by však nebyl zcela v souladu s Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968). 

 
4. Návrh řešení 
4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Vypuštění údaje v řidičském průkazu o obvyklém bydlišti (položka 8) a vzor řidičského 
průkazu 

Varianta 0 je  nevhodná  -  neodstranila by nesoulad vyhlášky s platným  zákonem 
č. 361/2000 Sb. 

Zhodnocením varianty 0 a varianty 1, se jeví jako jediná možná varianta č. 1,  kdy 
prováděcí právní předpis musí být uveden do souladu s  právním předpisem vyšší právní síly  
a zároveň přispěje k eliminaci finančních nákladů týkajících se výměny řidičských průkazů. 

 
4.2. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou podle Úmluvy o 
silničním provozu (Vídeň 1968) 

Varianta 0 byla vyhodnocena jako nevhodná, jelikož vzor mezinárodního řidičského 
průkazu (úprava vyhláškou č. 43/2015 Sb.) není plně v souladu s přílohou č. 7 Úmluvy o 
silničním provozu (Vídeň 1968), kde je stanoven vzor mezinárodního řidičského průkazu.   

Zhodnocením varianty 0 a varianty 1 je jediným možným řešením varianta č. 1,  a to  
uvést do souladu mezinárodní právní předpis, tj. Úmluvu o silničním provozu (Vídeň 1968) a 
právním předpisem České republiky.  

 

5. Konzultace 
Úprava řidičského průkazu byla konzultována s dodavatelem řidičských průkazů, tj. se 

Státní tiskárnou cenin, s. p. 
Ve věci mezinárodního řidičského průkazu byl kontaktován příslušný orgán  OSN, tj.  

Ekonomická komise OSN, Divize udržitelné dopravy. 
 
6.  Kontakty  
Ministerstvo dopravy: 
Mgr. Miroslav Češka,   tel: 225 131 416, miroslav.ceska@mdcr.cz 
 Kateřina Janovcová,     tel: 225 131 461, katerina.janovcova@mdcr.cz 
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