
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Ministerstvo dopravy navrhuje novelizovat vyhlášku č.  522/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška č.  522/2006 Sb.), a to v části příloh č. 3, 9 a 10, kdy se jedná 

o dva okruhy problematik. 

 První okruh (novela přílohy č. 3) se týká změny zde upravených formulářů (dále jen 

„tabulky“), které vyplňují krajské úřady a celní úřady (dále jen „kontrolní orgány“) v oblasti 

statistiky prováděných kontrol a postupují je Ministerstvu dopravy. Vzory tabulek původně 

vycházely ze směrnice 2006/22/ES a Rozhodnutí Komise č. 2009/810/ES. V současné době 

předmětné tabulky nově stanovuje  Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU)  2017/1013 ze dne 

30. 3. 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č.  561/2006 (dále jen „rozhodnutí  2017/1013“), které reaguje 

v textu položek na změnu právní úpravy a přistoupení dalšího státu do EU. Při vyhodnocování 

počtu porušení předpisů v oblasti silniční dopravy příslušníky jednotlivých států nelze 

v současné době zařadit dopravce z Chorvatska ani pod nečlenské státy ani pod výslovně 

uvedený členský stát – zároveň ale je nutné Chorvatsko do tabulek zapracovat; stejně tomu 

je v případě, kdy tabulky obsahují výčet jednotlivých ustanovení nařízení EU, která dopravce 

porušil v oblasti dodržování režimu práce řidičů a způsobu jejich zaznamenávání, avšak 

zastaralý text vyjmenovává ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 

1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (dále jen „nařízení č. 3821/85“), které již bylo 

zrušeno a neobsahuje ustanovení nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 165/2014 ze dne 4. 2. 2014 (dále jen „nařízení č. 165/2014“). Proto, aby mohly být tabulky 

řádně vyplňovány a odesílány Ministerstvem dopravy na Komisi, jak požaduje čl. 17 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, ze dne 15. 3. 2006 (dále jen „nařízení 

č. 561/2006“), je třeba text některých tabulek novelizovat. 

Druhý okruh se týká změny obsahu příloh č. 9 a 10 vyhlášky č. 522/2006 Sb., kterou 

se reaguje na změnu textu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), když se v obou přílohách cituje jakožto poučení 

při výběru kauce ustanovení § 35c a 35f, a při zadržení dokladů a zabránění v jízdě vozidla pak 

se cituje text ustanovení § 35d.  Ve vyhlášce obsahují obě poučení zastaralý text zákona 

o silniční dopravě, přičemž se jeví nadbytečné při každé změně předmětných ustanovení zákona 

měnit text poučení a navrhuje se tudíž text takto znějícího poučení zcela vypustit. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

a) ke změně tabulek 

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován na základě zmocnění obsaženého 

v ustanovení § 41 odst. 2 zákona o silniční dopravě, přičemž provádí ustanovení § 34 odst. 
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3 zákona o silniční dopravě, který stanoví, že jednotné postupy, systém a předmět kontrol 

stanoví prováděcí právní předpis, předkládaný návrh vyhlášky je s tímto zmocněním 

v plném souladu, když upravuje systém kontrol. Ostatně tento systém kontrol obsahuje 

i současné znění vyhlášky 522/2006 Sb., tabulky budou změněny z důvodu uvedeného 

výše. 

 

b) ke změně v oblasti kaucí a potvrzení o zabránění v jízdě 

Zákon o silniční dopravě upravuje v § 35c a násl. právní institut kauce, jakožto záruky 

pro zaplacení možné sankce, která bude uložena v následujícím správním řízení vedeném 

z důvodu porušení povinností stanovených v zákoně o silniční dopravě v situaci, kdy 

podezření z porušení právních předpisů bylo zjištěno při silničních kontrolách orgány 

Policie ČR nebo celními úřady. Ve stanovených případech jsou tyto orgány oprávněny 

vybrat kauci, a to proti písemnému potvrzení o převzetí kauce a dále jsou oprávněny 

v případě nezaplacení kauce zabránit kontrolovanému vozidlu v jízdě, a to v souladu 

s § 35d.  V § 35 odst. 2 zákona o silniční dopravě se dále uvádí, že orgán vybírající kauci 

poučí řidiče, který pro účely vybírání kauce zastupuje dopravce, o důsledku vybrání kauce. 

V § 38a odst. 4 zákona o silniční dopravě je obsaženo zmocnění ke stanovení vzoru 

potvrzení o převzetí kauce (dále jen „ stvrzenka kauce“) a vzoru o potvrzení o zabránění 

v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů 

souvisejících s prováděnou přepravou (dále jen „potvrzení o zabránění v jízdě“). Vyhláška 

č.  522/2006 Sb. v současné době zmocnění zcela naplňuje a stvrzenka kauce obsahuje 

poučení dvě. Jednak stvrzenka kauce obsahuje na přední straně poučení o tom, 

že „Potvrzení o převzetí kauce bude spolu s kaucí zasláno správnímu orgánu, který povede 

správní řízení ve věci správního deliktu“ a dále určuje místo, kam kontrolní orgán vyplní, 

který úřad povede správní řízení o pokutě. A další poučení, kromě poučení vytištěného na 

přední straně stvrzenky obsahuje současná příloha i další „Poučení“, které obsahuje text 

§ 35a, 35f a u zabránění v jízdě text § 35d zákona o silniční dopravě. 

Jak je uvedeno výše, text ustanovení § 35c, 35f a 35d  je změněn novelou zákona o silniční 

dopravě, a další „Poučení“,  když první poučení je dostatečně uvedeno na přední straně 

stvrzenky, obsahuje neaktuální text. Navrhovanou změnou dojde k vypuštění citace 

ustanovení zákona, které se jeví jako nadbytečné a po změně právní úpravy i chybné 

a zavádějící. Co se týče potvrzení o zabránění v jízdě, tak zákon o silniční dopravě 

nestanoví, že toto poučení musí být součástí tohoto potvrzení, a proto může být text poučení 

z tohoto potvrzení vypuštěn a zmocnění, uvedené v § 38a zákona o silniční dopravě, tak 

zůstane naplněno.  

 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou 

soudních orgánů EU a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

 

a)  ke změně tabulek 

Návrhem vyhlášky ve věci změny tabulek je právní řád České republiky přizpůsoben 

nové právní úpravě obsažené v rozhodnutí 2017/1013. S tímto rozhodnutím 2017/1013 

je návrh plně v souladu, když všechny změny v něm uvedené jsou promítnuty do přílohy 

č. 3 návrhu vyhlášky. Zhodnocení slučitelnosti s předpisy Evropské unie je dále podrobněji 

popsáno ve Srovnávací tabulce a v Rozdílové tabulce, které jsou součástí předkládaného 

materiálu. Návrh je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie (dále 
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jen „EU“). Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o statistické tabulky, není dán nesoulad 

s judikaturou soudních orgánů EU.  

 

b) ke změně v oblasti kaucí a potvrzení o zabránění v jízdě 

Návrh vyhlášky ve věci uvedené stvrzenky a potvrzení o zabránění v jízdě nesouvisí 

s předpisy EU; není s nimi ani v rozporu. 

Návrh jako celek je v souladu s unijním právem.  

 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 a)  ke změně tabulek 

      Příloha č. 3 vyhlášky č. 522/2006 Sb. obsahuje v současné době tabulky, vztahující 

se k provádění státního odborného dozoru a kontrolám (dále jen „kontroly“) v oblasti 

dodržování režimu práce řidičů nákladních vozidel a autobusů, které svým obsahem 

odpovídají směrnici 2006/22/ES a Rozhodnutí Komise č. 2009/810/ES. 

Dne 16. 6. 2017 bylo v Úředním věstníku EU publikováno rozhodnutí  2017/1013, 

které stanoví předmětné tabulky nově, když obsahují nové kolonky pro porušení předpisů 

řidiči z Chorvatska, jakožto člena EU, zohledňují zrušení nařízení č. 3821/85  a účinnost 

nařízení č. 165/2014. Aby Ministerstvo dopravy mohlo Komisi řádně hlásit požadované 

údaje stanovené nařízením č. 561/2006, musí krajské úřady zjištění učiněná při kontrolách 

do předmětných tabulek řádně vyplnit, což by nebylo možné, pokud by tabulky zůstaly 

nezměněny a nezohlednily novou právní úpravu. 

V tabulkách 1.7. a 2.2. jsou i ustanovení vycházející ze zákona o silniční dopravě. 

Tato ustanovení zůstanou v uvedených tabulkách zachována, neboť jsou nezbytná pro 

získávání kompletních údajů o zjištěných porušeních.  

 

b) ke změně v oblasti kaucí a potvrzení o zabránění v jízdě 

             Zákon o silniční dopravě upravuje v § 35c a násl. právní institut kauce, jakožto 

záruky pro zaplacení možné sankce, která bude uložena v následujícím správním řízení 

vedeném z důvodu porušení povinností stanovených v zákoně o silniční dopravě v situaci, 

kdy podezření z porušení právních předpisů bylo zjištěno při silničních kontrolách orgány 

Policie ČR nebo celními úřady. Ve stanovených případech jsou tyto orgány oprávněny 

vybrat kauci, a to proti písemnému potvrzení o převzetí kauce a dále jsou oprávněny 

v případě nezaplacení kauce zabránit kontrolovanému vozidlu v jízdě, a to v souladu 

s § 35d.  

V § 38a odst. 4 zákona o silniční dopravě je obsaženo zmocnění ke stanovení vzoru 

stvrzenky kauce a vzoru o potvrzení o zabránění v jízdě.  

       Vzor stvrzenky kauce byl původně upraven vyhláškou č.  478/2000 Sb., kterou 

se provádí zákon o silniční dopravě (dále jen „vyhláška č. 478/2000 Sb.“) v příloze č. 3, 

kde byl vzor stvrzenky s poučením, kde se povede správní řízení a dále upravuje text 

poučení o právních důsledcích vybrání kauce.  Poučení bylo poskytováno především 

s ohledem na speciální právní úpravu odlišující zahájení správního řízení o pokutě 

za porušení právního předpisu v oblasti silniční dopravy od obecné právní úpravy 

ve správním řádu, a to tak, že správní řízení bylo zahájeno podáním vyjádření k vybrané 
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kauci, pokud však se ten, od koho byla kauce vybrána, ve stanovené lhůtě nevyjádřil, kauce 

bez dalšího propadla a řízení o pokutě správní orgány nevedly. 

Později byla tato problematika z vyhlášky č. 478/2000 Sb. vyňata a vtělena 

do vyhlášky, která se vztahovala výhradně k provádění kontrol, tj. vyhlášky č. 522/2006 

Sb., a to do přílohy č. 10, kde je vzor stvrzenky (tj. obrázek 269-212d) + poučení 

(s nadpisem odkazujícím na ustanovení § 35c a 35f zákona o silniční dopravě a textem 

těchto ustanovení). Tato změna platí ode dne 1. 10. 2012 do současné doby a byla 

provedena vyhláškou č.  269/2012 Sb., jež novelizovala vyhlášku č.  478/2000 Sb. 

i vyhlášku č. 522/2006 Sb. a nově sem byla zpracována i problematika zabránění v jízdě, 

a to v příloze č. 9. 

Právní úprava problematiky kaucí v zákoně o silniční dopravě však doznala změn, 

přičemž nejzásadnější z nich byla, že kontrolovaná osoba již nemusí podávat vyjádření 

k vybrané kauci, aby došlo k zahájení správního řízení, ale správní řízení o pokutě 

s důsledkem případného započtení vybrané kauce na tuto pokutu je zahajováno 

obvyklým způsobem, dle správního řádu resp. od 1. 7. 2017 též podle zákona 

o odpovědnosti za přestupky č.  250/2016 Sb., (dále jen „ zákon o OP“) 

Vzhledem k tomu, že dne 4. 10. 2017 nabyla účinnosti pod č. 304/2017 Sb. novela 

zákona o silniční dopravě, ve které došlo i ke změně ustanovení § 35c a 35f, se původní 

znění „poučení“ obsahující text těchto ustanovení stalo zastaralým, a je nutné tento stav 

napravit. 

Ministerstvo dopravy proto předkládá návrh novely vyhlášky č.  522/2006 Sb., 

kterou přizpůsobuje text přílohy č. 9 a 10 aktuální právní úpravě problematiky kaucí 

po novele zákona o silniční dopravě. 

Zatímco u stvrzenky kauce zákon o silniční dopravě požaduje, aby stvrzenka dle § 35 

odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě, obsahovala poučení, pak u potvrzení o zabránění 

v jízdě zákon o silniční dopravě neuvádí, že toto poučení musí být součástí tohoto 

potvrzení.  Pokud však v příloze č. 9 je pod vzorem potvrzení o zabránění v jízdě připojeno 

i poučení sestávající ze znění ustanovení § 35d, přičemž je toto ustanovení zákona o silniční 

dopravě novelizováno, nedojde vypuštěním textu poučení z vyhlášky č.  522/2006 Sb. 

k nesouladu se zákonem o silniční dopravě. Poučení dle § 35 d zákona o silniční dopravě 

bude kontrolními orgány nadále poskytováno, avšak nebude součástí potvrzení, neboť jeho 

poskytování, bez uveřejňování textu citace zákona o silniční dopravě ve vyhlášce, je 

pružnější. Zmocnění, dle § 38a zákona o silniční dopravě, tak zůstane naplněno.  

 

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

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR, dále sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny 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 nebude mít dopady na životní prostředí. 
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F. 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. 

 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení 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.  

 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

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

korupčních rizik.  

 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 

 K čl. I. bodu 1   

 Novela zapracovává rozhodnutí 2017/1013, proto je tato skutečnost promítnuta 

do tabulky č. 1.1. Změna, ke které došlo v této tabulce, spočívá v doplnění Chorvatska (HR) 

a Lucemburska (L) do tabulky.  

K čl. I. bodu 2 

 Novela zapracovává rozhodnutí 2017/1013, proto je tato skutečnost promítnuta 

do tabulky č. 1.4. Změna, ke které došlo v této tabulce, spočívá v doplnění nového druhu 

tachografu, a to tzv. „inteligentního“, který zavedlo nařízení č. 165/2014, a tedy jednotný 

formulář musí zohlednit i jeho používání.  

K čl. I. bodu 3 a 4 

 Novela zapracovává rozhodnutí 2017/1013, proto je tato skutečnost promítnuta 

do tabulky č. 1.7. Změna, ke které došlo v této tabulce, spočívá v nahrazení zrušeného nařízení 

č. 3821/85 nařízením novým, a to nařízením č. 165/2014. 

K čl. I. bodu 5 a 6 

 Novelou se z přílohy č. 9 a 10 vypouští text „Poučení“, neboť důvod, pro které bylo toto 

poučení uváděno, již pominul. Samostatné poučení bylo poskytováno především s ohledem na 

původní speciální právní úpravu odlišující zahájení správního řízení o pokutě po vybrání kauce 

za porušení právního předpisu v oblasti silniční dopravy od obecné právní úpravy ve správním 

řádu. V uvedené speciální právní úpravě se řízení o pokutě zahajovalo až vyjádřením 

se kontrolovaného k vybrané kauci, pokud se kontrolovaný ve stanovené lhůtě nevyjádřil, 

kauce propadla. V roce 2012 bylo poučení pozměněno, a to v souladu se změnou ustanovení 

§ 35c a 35f zákona o silniční dopravě, původní smysl ale již poučení ztratilo. Nyní v současné 

právní úpravě je již postup zahájení správního řízení po vybrání kauce totožný s běžným 

správním řízením. Novelou se z přílohy č. 9 a 10 vypouští text „Poučení“ dále z toho důvodu, 

že vyhláška opakuje znění zákona, což není žádoucí vhledem k možným chybám učiněným 

v této dlouhé citaci a v neposlední řadě z toho důvodu, že v případě, že dojde ke změně právní 

úpravy ustanovení zákona, která jsou uvedena na formulářích užívaných při každodenní práci 

kontrolních orgánů, je nutné zajistit včas jejich tisk s aktuálním zněním příslušných ustanovení 

zákona o silniční dopravě. Legislativní proces je ale často delší než legisvakance zákona 

o silniční dopravě a správní orgán nestíhá včas reagovat na změny v právní úpravě. Poučení 

tak je po dobu, nežli se vyhláška změní, zastaralé a takovým situacím se vypuštěním textu 

předejde. 

 V textu obou potvrzení je, vzhledem k výše uvedenému, věta „S poučením jsem 

se seznámil a potvrzení převzal“ nahrazena větou „Potvrzení převzal“. 

 V textu obou potvrzení je pak dále pojem „správní delikt“ nahrazen pojmem 

„přestupek“, a to v souladu s terminologií zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich. 
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K čl. II. 

Vzhledem k tomu, že dne 4. 10. 2017 nabyla účinnosti pod č. 304/2017 Sb. novela zákona 

o silniční dopravě, na kterou je mimo jiné vázána změna příloh 9 a 10 návrhu vyhlášky, 

je žádoucí i co nejbližší možné datum účinnosti návrhu vyhlášky. Proto je navrženo datum 

účinnosti vyhlášky na 15. den po vyhlášení.  
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