
 

 

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 13. 9. 2017 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy Ing. 

Dana Ťoka č. j. 12/2017-110-SOD/6, s termínem dodání stanovisek do 5. 10. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Resort Připomínky Vypořádání 

Hospodářská 
komora ČR 

Zásadní připomínka: 

Z materiálu není patrno, zdali poučení a potvrzení o 

zadržení dokladů nebo vybrané kauci budou k 

dispozici i v dalších jazykových verzích. Pokud tomu 

tak nebude, máme za to, že by mohlo ze strany 

kontrolovaných netuzemských subjektů docházet ke 

zpochybňování učiněných úkonů a celé kontroly, 

případně k navrácení celé kauce.  

Odůvodnění: 

Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou 

realizovatelnosti navrhovaných opatření, neboť 

splnění řady povinností ukládaných předloženým 

materiálem, není možné z technických důvodů 

uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

Vysvětleno. 

Česká republika má v současnosti platných 48 bilaterálních 

dohod týkajících se mezinárodní silniční osobní a nákladní 

dopravy, které umožnují dopravcům ze států, s kterými byly 

dohody uzavřeny, provozovat dopravu do/přes ČR, nadto 

kontrolovanými subjekty jsou převážně řidiči, kteří pro potřeby 

kontroly zastupují dopravce, a ti pocházejí z různých států, 

zahrnující např. i Filipíny, Afghánistán, Vietnam či 

Mongolsko. Není tedy možné zajistit, aby stvrzenka o vybrané 

kauci byla vytištěna ve všech jazykových mutacích a kontrolní 

orgány měly všechny tyto výtisky u sebe při kontrole. 

V neposlední řadě je zde skutečnost, že správní řízení, které 

vždy následuje po vybrání kauce, se vede v jazyce českém a 

vyjádření se k oznámení o zahájení správního řízení musí být 

zahraničním dopravcem sepsáno taktéž v jazyce českém. K 

vyjádření k oznámení o zahájení správního řízení má 

kontrolovaný dopravce vždy dostatek času, a to i na zajištění 

překladu oznámení o zahájení správního řízení, předkladatel 

návrhu (který je rovněž odvolacím orgánem) se proto domnívá, 
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že není důvod, aby docházelo ke zpochybňování učiněných 

úkonů, když tomu ani dosavadní praxe nenasvědčuje. 
Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

 

Zásadní připomínka: 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

účinném od 4. 10. 2017, stanoví v § 35c (Vybírání kaucí) 

v odstavci 2: „Při výběru kauce orgány Police 

České republiky nebo celní úřady poučí řidiče, který pro 

účely vybírání kauce zastupuje dopravce, o důsledku 

vybrání kauce a vystaví ve 4 vyhotoveních 

a) písemné potvrzení o převzetí kauce, ve kterém 

musí být uveden důvod uložení kauce, její výše 

a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení 

o přestupku, a 

b) protokol o výsledcích kontroly. 

Tentýž právní předpis v § 35d (Zabránění v jízdě) v 

odstavci 4 stanoví: „Orgán Policie České republiky nebo 

celní úřad předá 1 vyhotovení potvrzení podle odstavce 3 

řidiči a 2 vyhotovení spolu s kaucí a protokolem o 

výsledcích kontroly nejpozději do 2 pracovních dnů po 

složení kauce správnímu orgánu, který je příslušný k 

vedení řízení o přestupku. Jestliže nebude kauce složena 

do 72 hodin od zjištění porušení, budou příslušnému 

správnímu orgánu k vedení řízení o přestupku spolu s 

potvrzením o zabránění v jízdě a protokolem o 

výsledcích kontroly zaslány i doklady k vozidlu 

a doklady související s prováděnou přepravou. V 

takovém případě lze kauci do dne vydání rozhodnutí o 

přestupku složit na účet správního orgánu příslušného k 

vedení řízení o přestupku. Správní orgán, u kterého byla 

kauce složena, vystaví potvrzení o převzetí kauce podle 

§ 35c odst. 2 písm. a) a zašle jej osobě podezřelé z 

přestupku.“ 

 
Vysvětleno. 

Ust. § 35d odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční 

dopravě) stanoví, že správní orgán, u kterého byla kauce 

složena, vystaví potvrzení o převzetí kauce podle § 35c odst. 2 

písm. a) a zašle jej osobě podezřelé z přestupku. Z dikce tohoto 

ustanovení tedy vyplývá, že správní orgán vystaví totožné 

potvrzení o převzetí kauce, jako používají orgány při silniční 

kontrole, a to dle § 35c odst. 2 písm. a) zákona o silniční 

dopravě. Ust. § 38a odst. 4 zákona o silniční dopravě zmocňuje 

Ministerstvo dopravy k vydání prováděcího předpisu, který 

stanoví vzor právě tohoto formuláře. Ministerstvo dopravy 

tedy nemá zmocnění ke stanovení vzorů formulářů, když 

zmocnění stanoví, že vyhláška bude stanovovat vzor 

formuláře, nikoliv tedy formulářů.  

Předkladatel návrhu k tomuto dále uvádí, že smyslem 

potvrzení o převzetí kauce je potvrdit, že kauce ve stanovené 

částce byla vybrána, k čemuž je dostatečně vyhovující 

formulář uvedený v příloze č. 10 vyhlášky č. 522/2006 Sb., tak 

jak to stanoví zákon o silniční dopravě. 
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Z dikce výše uvedených ustanovení je zřejmé, že by 

správní orgán měl vystavit při dodatečném složení kauce 

potvrzení o převzetí kauce podle § 35c odst. 2 písm. a) - 

dále jen „Potvrzení“, jehož formu a obsah určuje 

připomínkovaný návrh vyhlášky. 

 

Podle našeho názoru text obsažený v tiskopisu Potvrzení 

nekoresponduje s účelem použití v případě výběru kauce 

správním orgánem. Z textu by vyplývalo, že díl A 

Potvrzení obdrží řidič, díl B obdrží kontrolní orgán, což 

je naprosto nadbytečné. Dále tiskopis Potvrzení 

neobsahuje rubriku, do které by bylo možné zapsat 

identifikaci osoby skládající kauci, bude-li odlišná od 

řidiče nebo dopravce – fyzické osoby. 

Návrh řešení: návrh vyhlášky navrhujeme doplnit o další 

přílohu se vzorem Potvrzení o převzetí kauce 

správním orgánem; k tomu dále uvádíme: 

- postačuje vyhotovovat ve třech průpisech: A 

– pro vkladatele, B – pro správní orgán, C – 

pro dopravce, 

- text „Jméno a příjmení řidiče“ nahradit 

textem „Jméno a příjmení plátce“, 

- text „Potvrzení o převzetí kauce bude spolu 

s kaucí zasláno správnímu orgánu, který 

povede řízení ve věci správního deliktu. 

Název a adresa tohoto správního orgánu:“ 

nahradit textem „Název a adresa správního 

orgánu, který povede řízení ve věci správního 

deliktu:“,  

- část textu „Hodnost“ vypustit, 

- text „S poučením jsem se seznámil a 

potvrzení převzal (podpis řidiče):“ včetně 

okénka pro podpis vypustit, je nadbytečný.  
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Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka: 

Požadujeme text předmětné vyhlášky uvést do souladu 

s terminologií zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, tedy pojem „správní delikt“ 

nahradit pojmem „přestupek“. 

 

Námitka přijata a zapracována do textu.  

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka: 

Nad rámec návrhu: 

 Požadujeme za § 4 vložit nový § 4a následujícího 

znění: 

„§ 4a 

Při silniční kontrole předá kontrolní orgán řidiči vozidla 

opis protokolu o provedení kontroly provozování osobní 

dopravy vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 11 

k této vyhlášce, nebo opis protokolu o provedení 

kontroly provozování nákladní dopravy vyplněný podle 

vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce.". 

 V návaznosti na to požadujeme vložit nové 

novelizační body, kterými budou zakotveny přílohy 11 a 

12, ve kterých bude uveden vzor daných protokolů. 

Navrhované znění formulářů uvádíme níže. 

 Současná právní úprava neukládá kontrolním 

orgánům povinnost uvedené protokoly vyhotovovat 

a předávat řidičům, avšak po kontrole provozování 

osobní či nákladní dopravy je nutné předat 

kontrolovanému řidiči protokol o provedené kontrole. 

Těmi při další kontrole řidič dokládá v případě 

zjištěných porušení předpisů, že tato porušení již byla 

s řidičem a dopravce řešena, a to i při kontrole 

zahraničními orgány mimo území České republiky srov. 

čl. 19 a čl. 20 odst. 1 až 3 nařízení Evropského 

Vysvětleno. 

Předkladatel návrhu k tomuto uvádí, že tento návrh 

Ministerstva vnitra nemůže zapracovat do znění vyhlášky, 

neboť k tomuto aktu nemá Ministerstvo dopravy zákonné 

zmocnění.  

 

Orgány státního odborného dozoru se při kontrolní činnosti řídí 

zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „kontrolní řád“), ten v § 9 písm. f) stanoví, 

že kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen 

vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis 

kontrolované osobě. Vzor protokolu není v kontrolním řádu 

stanoven. 

Požadovaná povinnost je zde již upravena.  

Orgány Policie ČR se při kontrole řídí zákonem č. 273/2008 

Sb., o Policii ČR, a v tomto zákoně tato požadovaná povinnost 

stanovena není. Podle dosavadní praxe se setkáváme 

s názorem Ministerstva vnitra a Policejního prezidia 

nevystavovat protokoly o kontrolách, při kterých nebylo 

zjištěno porušení. Je proto na zvážení, zda tuto povinnost, 

kterou Ministerstvo vnitra požaduje, nestanovit spíše zákonem 

o Policii ČR než zákonem o silniční dopravě.  

 

Povinnost vystavit řádné písemné potvrzení za uložení sankce 

je stanovena i v čl. 19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci 
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parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci 

některých předpisů v sociální oblasti týkajících se 

silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 

3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 3820/85 ze dne 15. března 2006. 

 

některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 

č. 2135/98 a o zrušení nařízení rady (EHS) 3820/85, a nařízení 

EU jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná. 

 

K návrhu stanovení vzoru kontrolního protokolu předkladatel 

návrhu sděluje, že kontrolní protokol pro silniční dopravu 

obsahuje mnoho odkazů na další právní předpisy a vzhledem 

k častým novelizacím těchto právních předpisů není žádoucí 

stanovit daný vzor, neboť by pak protokol, který obsahuje 

odkazy na neplatné právní předpisy, nebyl vždy aktuální 

a vyhláška obsahující tento vzor protokolu by musela být 

taktéž neustále novelizována. V blízké době se opět očekává 

novela zákona o silniční dopravě a také množství změn, které 

s sebou přinese přijetí „balíčku mobility“ Evropské komise.  

 

Povinné náležitosti, které má protokol obsahovat jsou 

stanoveny kontrolním řádem a ani ten nestanoví vzory 

kontrolních protokolů. 

 

Předkladatel návrhu k tomuto dále uvádí, že Ministerstvo 

dopravy aktivně metodicky řídí kontrolní orgány formou 

pokynů a dopisů, jejichž součástí jsou i vždy aktuální vzory 

protokolů. Jedná se o flexibilnější postup v případě 

legislativních změn a tento postup při každé změně právních 

předpisů nepředstavuje zatěžující legislativní činnost pro 

orgány státní správy. 

 

V Praze 4. ledna 2018 

Vypracovala: Mgr. Klára Šefrnová Podpis: 
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