
VI. 
Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení  

 
"Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb.,  

o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/205 Sb. kterou se mění vyhláška 
Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů" 

 
Útvar Uplatněné zásadní připomínky Vypořádání připomínek 

 
Magistrát hlavního 

města Prahy  
K nadpisu 

- v souladu s čl. 31 odst. 2, čl. 33 odst. 1 písm. b), čl. 61 a 64 Legislativních 
pravidel vlády na konci doplnit čárku a slova „ve znění pozdějších 
předpisů“, 

 
K Části první čl. I bodu 1 (úvodní větě): 

- v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhované znění 
nahradit tímto zněním: „V úvodní větě se text „§ 105 odst. 5“ nahrazuje 
textem „§ 105 odst. 4“, text „§ 113 odst. 9“ se nahrazuje textem „§ 113 
odst. 7“ a text „§ 115 odst. 8“ se nahrazuje textem „§ 115 odst. 7“, 

 
 
 
 
 
 
K Části první čl. I bodu 2 (§ 1 odst. 4): 

- v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. h) Legislativních pravidel vlády 
navrhované znění nahradit tímto zněním: „V § 1 odst. 4 se bod 8 zrušuje. 
Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 8.“, 
 

 
 

Akceptováno. Upraveno 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Na základě připomínky vznesené ze 
strany Ministerstva vnitra, cit.: „…, že 
dle ustálené legislativní praxe nebývají 
úvodní věty právních předpisů měněny, 
neboť se jedná o nenormativní pasáže, 
jejichž význam je konzumován při 
vydání tohoto právního předpisu.“,  
byl tento novelizační bod vypuštěn. 
 
 
Neakceptováno. 
Nejedná se  o označení bodů dle 
Legislativních pravidel vlády, ale o 
číselné označení položek údajů 
uváděných v řidičském průkazu 
vyplývající z evropské  Směrnice 
2006/126/ES o řidičských průkazech. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT6HCJWR)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K Části první čl. I bodu 3 (§ 17 odst. 2): 

- v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) a odst. 9 Legislativních pravidel vlády 
před slovo „včetně“ vložit čárku a za slovem „řidiče“ čárku vypustit. 

 

Údaj o obci obvyklého bydliště držitele 
řidičského průkazu na území České 
republiky, byl již vypuštěn zákonem č. 
199/2017 Sb. (§ 105), kterým byl 
novelizován zákon č. 361/2000 Sb. 
Tato skutečnost musela být promítnuta 
i do řidičského průkazu. Nelze tudíž 
provést navrženou úpravu.   
 
 
Akceptováno. Upraveno 

Ministerstvo 
financí 

 

K bodu 1 
V celém ustanovení nahradit slova „slova“ slovy „text“ a slova „slovy“ nahradit 
slovy „textem“.  
 
 

 
 
 
 
K Čl. III 
 

Slovo „čl.“ napsat velkým počátečním písmenem a přehodit pořadí slov ve větě 
takto: „ se v Čl. I bod 9. zrušuje“.  
 

 
 
 
 

Akceptováno jinak. 
Na základě připomínky vznesené ze 
strany Ministerstva vnitra, cit.: „…, že 
dle ustálené legislativní praxe nebývají 
úvodní věty právních předpisů měněny, 
neboť se jedná o nenormativní pasáže, 
jejichž význam je konzumován při 
vydání tohoto právního předpisu.“,  
byl tento novelizační bod vypuštěn. 
 
Neakceptováno. 
Legislativní pravidla vlády nestanoví, 
že by se v textu uváděna zkratka „čl.“ 
měl uvést s prvním velkým písmenem, 
tj. „Čl.“.  
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K Čl. IV 

Odstranit tečku za označením „Čl. IV“ a slova „čl.“ napsat velkým počátečním 
písmenem. 

 
  

Akceptováno  pouze z části  -  
odstranění tečky za římskou číslicí IV.  
K druhé části připomínky -  vysvětlení  
viz výše. 
 

Úřad vlády  
ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu a 
předseda LRV  

Obecně 
1. Vzhledem k tomu, že v případě vyhlášky č. 31/2001 Sb. jde o úpravu z roku 2001, 

která byla již mnohokrát novelizována, a tato úprava se tak stává pro adresáty 
poněkud nepřehlednou (za povšimnutí stojí i již neexistující označení ministerstva 
v nadpisu vyhlášky), dáváme ke zvážení, zda tuto vyhlášku namísto její další 
novelizace nenahradit zcela novou právní úpravou. Vhodnosti takového postupu 
nasvědčuje i skutečnost, že během platnosti novelizované vyhlášky došlo i 
k některým změnám v ustanoveních zákona, která jsou touto vyhláškou prováděna, 
a je otázkou, zda prováděcí úprava vždy aktuální podobě zmocnění odpovídá (srov. 
např. níže zmíněný § 122b zákona). 

 

2. Označení částí (tedy nikoli ty nadpisy částí) neuvádět tučně. 
 
 
K nadpisu vyhlášky 

Na konci nadpisu je třeba doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů“, neboť 
jde o nedílnou součást nadpisu vyhlášky č. 43/2015 Sb. 

 
 

Vysvětleno. 
Obsahem připomínky se Ministerstvo 
dopravy bude do budoucna zabývat a 
s ohledem na aktuálnost by přistoupilo 
z důvodu lepší přehlednosti k vydání 
nové vyhlášky o řidičských průkazech.  
 
 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno 
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K úvodní větě 
Vzhledem k tomu, že navrhovanou novelou má dojít rovněž ke změně v úpravě 
obsahu evidenční karty řidiče vedené v registru řidičů (čl. I bod 3 návrhu 
novely), přičemž příslušné zmocňovací ustanovení je zřejmě spatřováno v § 
122b zákona o silničním provozu (o § 104 odst. 5 nebo    § 105 odst. 4 tuto 
změnu jistě opřít nelze), je třeba v úvodní větě odkázat také na toto zmocňovací 
ustanovení. Ve vztahu k předmětné změně lze ovšem pochybovat, zda celý 
obsah § 17 vyhlášky odpovídá aktuální podobě zákonného zmocnění. 

 
 
 
K části první 
K čl. I 
K bodu 1 

Z porovnání výčtu ustanovení zákona o silničním provozu obsaženého v úvodní 
větě vyhlášky s platným zněním tohoto zákona vyplývá, že ne všechny odkazy 
v úvodní větě vyhlášky jsou aktuální. Kromě odkazů      na § 105 odst. 5, § 113 
odst. 9 a § 115 odst. 8 je třeba upravit také odkazy na § 110 odst. 6 a § 122 odst. 
2 zákona o silničním provozu, které se staly neaktuálními v důsledku již dříve 
proběhlých novelizací tohoto zákona provedených konkrétně zákonem č. 
53/2004 Sb.              (v případě § 122 odst. 2 – odkud byl základ zmocnění 
k provedení zákonné úpravy prováděcím předpisem přesunut do § 122b), resp. 
zákonem č. 411/2005 Sb. (v případě § 110 odst. 6, který byl přečíslován na § 
110 odst. 8). 
 

 
 
K čl. II 
K bodům 2 a 3 

Body navrhujeme vypustit a v souvislosti s tím zrušit označení bodu 1. Bod 2 je 
nadbytečný, neboť v podstatě jen odkazuje na úpravu obsaženou v zákoně; 
platnost řidičských průkazů upravuje zákon  o silničním provozu v ustanovení § 
110 odst. 3 a prováděcí právní předpis na takto stanovené platnosti nemůže nic 
měnit ani se od ní nijak odchýlit. Bod 3 je nadbytečný taktéž, platnost 

Akceptováno. Upraveno. 
Doplněno ustanovení § 122b zákona č. 
361/2000 Sb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Na základě připomínky vznesené ze 
strany Ministerstva vnitra, cit.: „…, že 
dle ustálené legislativní praxe nebývají 
úvodní věty právních předpisů měněny, 
neboť se jedná o nenormativní pasáže, 
jejichž význam je konzumován při 
vydání tohoto právního předpisu.“,  
byl tento novelizační bod vypuštěn. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Texty přechodných ustanovení 
uvedené pod bodem 2 a 3 byly zvoleny 
proto, že dochází ke změně vzoru 
řidičského průkazu a mezinárodního 
řidičského průkazu, které budou 
následně obsahem platného znění 
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mezinárodního řidičského průkazu je upravena v Úmluvě o silničním provozu 
(Vídeň 1968) a  v Úmluvě o silničním provozu (Ženeva 1949) a na takto 
stanovené platnosti nelze vnitrostátním prováděcím právním předpisem nic 
měnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K části druhé 
K čl. III 

Kromě zrušení bodu 9 v článku I. vyhlášky č. 43/2015 Sb. je třeba 
odpovídajícím způsobem upravit také ustanovení upravující nabytí účinnosti 
uvedené vyhlášky, které na nyní rušený novelizační bod odkazuje. Proto je třeba 
formulovat článek III takto: 

vyhlášky. K uvedení textu 
přechodných ustanovení bylo 
Ministerstvo dopravy vedeno 
zajištěním vyšší právní jistoty všech 
dotčených adresátů dané změny, tj. jak 
příslušných úřadů, kontrolních orgánů, 
tak v neposlední řadě držitelů 
řidičských průkazů i mezinárodních 
řidičských průkazů, s tím, aby nedošlo 
k podezření nutnosti výměny 
řidičských průkazů či mezinárodních 
řidičských průkazů, které jsou, 
přestože byly vydány v minulosti, stále 
platné, dle v nich uvedené platnosti 
vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb.  
(§ 106 odst. 3 a § 110 odst. 5 zákona č. 
361/2000 Sb.), avšak svou podobou 
neodpovídají novým vzorům. 
  Dle názoru Ministerstva dopravy 
uvedením přechodných ustanovení 
bodů 2 a 3 není dotčeno stanovení 
platnosti řidičských průkazů a 
mezinárodních řidičských průkazů 
uvedené v zákoně č. 361/2000 Sb.  
 
 
Akceptováno. Upraveno v textu 
návrhu novely vyhlášky č. 31/2001 Sb.  
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„Čl. III 
Vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 

31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, se 
mění takto: 

„1. V čl. I se bod 9 zrušuje. 

2. V čl. II se slova „s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. 
ledna 2018“ zrušují.“.“. 
 
K části třetí 
K čl. IV 

1. Tečku na konci označení článku vypustit. 
2. Slova „, čl. II bodu 3“ vypustit. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Akceptováno Upraveno 
2. Neakceptováno. 
 Souvisí s připomínkou k přechodným 
ustanovením bodu 2 a 3. Vysvětleno 
viz výše.   

Ministerstvo 
školství a 

tělovýchovy 

K Části první, Čl. I, bod 1 
V souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády má být uveden výraz 
„text“ místo výrazu „slova“. Doporučujeme upravit. 
 

 
 
 
 
 
 
K Části první, Čl. I, bod 2 

Doporučujeme upravit novelizační bod v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. h) 
Legislativních pravidel vlády a doplnit v závěru bodu novely slova: „Dosavadní 
bod 9 se označuje jako bod 8“.  
 

Akceptováno. Upraveno jinak. 
Na základě připomínky vznesené ze 
strany Ministerstva vnitra, cit.: že dle 
ustálené legislativní praxe nebývají 
úvodní věty právních předpisů měněny, 
neboť se jedná o nenormativní pasáže, 
jejichž význam je konzumován při 
vydání tohoto právního předpisu.“,  
byl tento novelizační bod vypuštěn. 
 
Neakceptováno. 
Nejedná se  o označení bodů dle 
Legislativních pravidel vlády, ale o 
číselné označení položek údajů 
uváděných v řidičském průkazu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT6HCJWR)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K Části první, Čl. I, bod 3 

Doporučujeme tento novelizační bod uvést do souladu s čl. 58 odst. 9 
Legislativních pravidel vlády a čárku vložit namísto za doplňovaná slova naopak 
před doplňovaná slova. 
 

Závěr:  

Doporučujeme materiál upravit dle výše uvedených připomínek a úpravy 
promítnout i do Platného znění s vyznačením navrhovaných změn. 

 
 
 

vyplývající z evropské  Směrnice 
2006/126/ES o řidičských průkazech. 
Údaj o obci obvyklého bydliště držitele 
řidičského průkazu na území České 
republiky, byl již vypuštěn zákonem č. 
199/2017 Sb. (§ 105), kterým byl 
novelizován zákon č. 361/2000 Sb. 
Tato skutečnost musela být promítnuta 
i do řidičského průkazu. Nelze tudíž 
provést navrženou úpravu.   
 
 
Akceptováno. Upraveno 
 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno 
 

Ministerstvo vnitra K č. I. bodu 1 
Upozorňujeme, že dle ustálené legislativní praxe nebývají úvodní věty prováděcích 
právních předpisů měněny, neboť se jedná o nenormativní pasáže, jejichž význam 
je konzumován při vydání tohoto právního předpisu. Případné změny prováděného 
zákona včetně zmocňovacích ustanovení se zohledňují v úvodní větě novely 
prováděcího předpisu. Doporučujeme tedy novelizační bod vypustit. 

 
K čl. II – k přechodným ustanovením: 
 Doporučujeme v nadpisu slovo „Přechodné“ nahradit slovem „Přechodná“. 

Akceptováno. Upraveno 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno 
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