
III. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

I. Obecná část 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů 

 

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, 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 částečné rozvolnění místní příslušnosti na úseku 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.  

Vzhledem k tomu, že novelou zákona o silničním provozu došlo k vypuštění  údaje 
z řidičského průkazu (údaj o obvyklém bydlišti držitele řidičského průkazu na území České 
republiky), upravujeme i vzor řidičského průkazu stanovený v předmětné vyhlášce a rovněž 
reagujeme na rozšíření obsahu údajů vedených v evidenční kartě řidiče o digitalizovanou 
fotografii a digitalizovaný podpis.  

Dále vznikla potřeba upravit vzor mezinárodního řidičského průkazu, neboť ani vzor 
mezinárodního řidičského průkazu, který je 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). 

Cílem návrhu je tedy 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 spis řidiče a evidenční kartu řidiče, s tím 
jaké údaje a jaké náležitosti se zde vedou. Digitalizovaná fotografie a digitalizovaný podpis 
budou 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 
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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.  

B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, s právními 
předpisy EU a s mezinárodními smlouvami 

Navrhovaná úprava je v souladu se zákony i ústavním pořádkem České republiky a je 
vydána na základě § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) k provedení § 104 odst. 5, § 105 
odst. 5 a § 122b tohoto zákona.  

Není v rozporu s žádnou mezinárodní smlouvou v oblasti úpravy mezinárodního 
silničního provozu a právě reaguje na znění příslušné mezinárodní smlouvy, kterou je Úmluva 
o silničním provozu (Vídeň 1968). 

 Navrhovaná úprava není v rozporu s právními předpisy Evropské unie upravujícími 
problematiku řidičských průkazů, tj. se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
č. 2006/126/ES o řidičských průkazech, ani s jinými právními předpisy Evropské unie. 
Navrhovaná úprava je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie.  

C) Zhodnocení dopadů na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí České republiky, sociálních dopadů  a dopadů na životní 
prostředí 

Navrhovaná úprava nepřináší zásadní navýšení požadavků na státní rozpočet. Výroba 
nového tiskopisu řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu bude i nadále hrazena 
ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva dopravy. 

Vzhledem k tomu, že řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy vydané podle 
původních vzorů zůstanou v platnosti, nezpůsobí tento návrh nutnost výměny všech řidičských 
a mezinárodních řidičských průkazů. 

Návrh předkládané vyhlášky nemá vliv na ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí České republiky, nemá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

D) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na ochranu soukromí a osobních 
údajů 

Návrh předkládané vyhlášky nemá žádné dopady na ochranu soukromí. 

Návrh vyhlášky reaguje na rozšíření okruhu osobních údajů o držitelích řidičských 
průkazů vedených v registru řidičů, a to o digitalizovanou fotografii a digitalizovaný podpis. 
Toto rozšíření vyplývá  z novely zákona č. 361/2000 Sb. Jedná se o údaje, které jsou již vedeny 
v  informačních systémech Ministerstva vnitra a budou pro potřeby vydání řidičského průkazu 
z těchto systémů poskytovány. V souvislosti s uvedeným rozšířením okruhu údajů vedených 
v registru řidičů nedojde k zásahu do práva na ochranu osobních údajů, neboť již v současné 
době jsou osobní údaje v registru řidičů vedeny, dojde pouze k rozšíření jejich okruhu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT6HCFH1)



S uvedenými osobními údaji bude nakládáno standardním způsobem, mj. v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

E) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a nikterak se nedotýká 
otázek rovnosti mužů a žen. 

F) Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh upravuje pouze vzor řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, 
a formální náležitosti týkající se obsahu evidenční karty řidiče, nezasahuje do práv ani 
povinností občana a z hlediska posouzení korupčních rizik dle metodiky (CIA) bylo 
vyhodnoceno, že daná úprava  svým obsahem nezakládá a ani nemůže zakládat důvody ve 
vztahu ke  korupčním rizikům.  

G) Zhodnocení dopadů na obranu a bezpečnosti státu 

Navrhovaná úprava nemá žádné dopady ve vztahu k  obraně a bezpečnosti státu.  

 

II. Zvláštní část 

K  článku I 

K bodu 1 

 S ohledem na znění novely zákona č. 361/2000 Sb., která v § 105 odst. 1 upravuje rozsah 
údajů, které jsou uvedeny v řidičském průkazu a odstraňuje jako údaj „obec obvyklého bydliště 
držitele na území České republiky“ je v § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., kde je uveden podrobnější 
popis řidičského průkazu, vypuštěn údaj vedený pod položkou 8, tj. „obec obvyklého bydliště 
držitele na území České republiky (dále jen „obec pobytu“)“. Úprava řidičského průkazu 
vychází z právního předpisu Evropské unie, kterým je směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2006/126/ES, kde je tato položka označena jako nepovinná. I jiné členské státy tuto položku 
8 do svých řidičských průkazů neuvádějí (např. Francie, Spolková republika Německo, 
Slovenská republika, Rakouská republika, Finsko). 

K bodu 2 

V návaznosti na rozšíření údajů vedených v registru řidičů o digitalizovanou fotografii 
a digitalizovaný podpis novelou zákona o silničním provozu dochází k odpovídající úpravě 
v prováděcím právním předpise. Digitalizovaná fotografie a digitalizovaný podpis se zařazuje 
mezi údaje vedené v evidenční kartě řidiče.  

 

K bodu 3 

V návaznosti na vypuštění údaje „obec obvyklého bydliště držitele na území České 
republiky“ z řidičského průkazu se uvádí nový vzor řidičského průkazu. 
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K bodu 4 

Navrhuje se stanovit nový vzor mezinárodního řidičského průkazu vydávaného podle 
Úmluvy o silničním provozu (Vídeň) tak, aby odpovídal této úmluvě. 

Oproti vzoru, který byl stanoven vyhláškou č. 43/2015 Sb., v čl. I bod 9, ale který ještě 
nenabyl účinnosti (účinnost je stanovena k datu 1. ledna 2018), byla upravena přední strana 
a poslední vnitřní strana mezinárodního řidičského průkazu, a to pouze ve věci zvoleného 
jazyka. U přední strany mezinárodního řidičského průkazu došlo ke změně z jazyka anglického 
do českého, a u poslední vnitřní strany z anglického jazyka do francouzského.  

 

K článku II 

Přechodné ustanovení uvedené pod bodem 1. umožní dočerpání těl řidičských průkazů 
již vyrobených Státní tiskárnou cenin, s.p. (před jejich personalizací) přede dnem nabytí 
účinnosti návrhu vyhlášky tak, aby se předešlo marným vynaložením nákladů na jejich výrobu. 

Přechodné ustanovení uvedené pod body 2. a 3. zajistí, že řidičské průkazy a 
mezinárodní řidičské průkazy vydané podle původních vzorů zůstanou v platnosti, tzn., že 
v souvislosti se změnou vzoru řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nebude 
muset dojít k povinné výměně všech řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.  

 

K článku III 

 Jedná se o zrušení dosud neúčinného ustanovení vyhlášky č. 43/2015 Sb., kterým byl 
stanoven vzor mezinárodního řidičského průkazu, a které mělo nabýt účinnosti dne 1. 1. 2018. 
Podle čl. I bodu 4 bude stanoven zcela nový vzor mezinárodního řidičského průkazu, a proto je 
nezbytné formálně zrušit tento dosud neúčinný vzor mezinárodního řidičského průkazu. 

 

K článku IV 

  Účinnost vyhlášky se navrhuje v souladu s účinností novely zákona o silničním 
provozu, na který reaguje, a to k 1. červenci 2018.  

Výjimkou jsou ustanovení týkající se nového vzoru mezinárodního řidičského průkazu, u nichž 
se navrhuje nabytí účinnosti dřívější, a to k 1. lednu 2018. Zde se navrhuje zachovat stejný 
termín účinnosti, kdy měla nabýt účinnosti předchozí novela vyhlášky (č. 43/2015 Sb.) 
obsahující nový vzor mezinárodního řidičského průkazu, který se touto novelou ještě upravuje. 
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