
II. 

Odůvodnění 
Obecná část: 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 

úpravy 
Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky, která novelizuje stávající vyhlášku 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“). 

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu přijetí zákona, kterým se mění zákon 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen 
„novelizační zákon“). 

Vzhledem k fyzikálním vlastnostem některých materiálů nelze při jejich přepravě zajistit 
rovnoměrné zatížení jednotlivých náprav vozidla, neboť při zrychlení či spíše při náhlém 
zpomalení dochází k pohybu nákladu v přepravním prostoru / na ložné ploše, což je příčinou 
následného přetížení některých náprav. Ve většině případů se jedná o přetížení hnací nápravy 
nebo skupiny hnacích náprav či skupiny náprav, v níž je alespoň jedna náprava hnací, které je 
způsobeno pohybem zadní části nákladu dopředu, a to působením setrvačných sil na náklad 
během brždění (většinou náhlého). Řidič vozidla tento jev nemůže nijak ovlivnit a zpravidla 
nemůže ovlivnit ani způsob naložení a zajištění nákladu, avšak je-li vozidlo podrobeno 
kontrolnímu vážení a je-li zjištěno překročení nejvyšší povolené hmotnosti na nápravu, 
odpovídal by za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). 
Přijetím novelizačního zákona řidič vozidla neodpovídá za přestupek v případech, kdy bylo 
zjištěno výhradně přetížení náprav, skupin náprav, kol nebo skupin kol. V případě, že bude 
zjištěno i překročení nejvyšší povolené hmotnosti vozidla (jízdní soupravy), řidič se své 
odpovědnosti za přestupek zprostit nemůže. Podmínkou pro zproštění odpovědnosti je, že bude 
přepravován pouze sypký materiál. 

Podle § 43 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích se prováděcím právním předpisem 
vymezí materiál, který lze považovat za sypký materiál podle § 43 odst. 5 zákona o pozemních 
komunikacích, a jeho fyzikální vlastnosti. 

Odpovědnost provozovatele vozidla zůstala zachována v plném rozsahu, neboť 
provozovatel vozidla má možnost ovlivnit, jaký náklad bude naložen, o jaké hmotnosti a jakým 
způsobem. Provozovatel vozidla může zajistit, aby bylo vozidlo vybaveno přepážkami či zvolit 
jiná technická řešení, která by pohyb materiálu minimalizovala či může rozhodnout o množství 
sypkého materiálu, které bude přepravováno, a při nakládce tak ponechat dostatečnou rezervu. 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky, konkrétně 
uvedeném v § 43 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích. 

S ohledem na skutečnost, že návrh vyhlášky obsahuje výhradně vymezení sypkého 
materiálu a jeho fyzikálních vlastností, čímž upravuje výhradně technické aspekty kontrolního 
vážení, a legislativní upřesnění, nebylo v souladu s částí 3 Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA) pro navržené změny hodnocení dopadů regulace zpracováno. Tato 
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výjimka byla na základě předloženého Plánu vyhlášek na rok 2018 schválena ministrem 
spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády. 

Návrh vyhlášky současně obsahuje legislativní upřesnění související s odstraněním částí 
o nákladech kontrolního vážení. Náklady kontrolního vážení byly ze zákona o pozemních 
komunikacích vypuštěny již novelou provedenou zákonem č. 268/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se proto 
o nadbytečná ustanovení. 

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o pozemních 

komunikacích 
Návrh vyhlášky byl zpracován k provedení ustanovení § 43 odst. 7 zákona o pozemních 

komunikacích. Meze zákonného zmocnění nebyly překročeny. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie 

a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Návrh vyhlášky není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, neboť tuto oblast 

právní předpisy Evropské unie neupravují. Právní úprava na tomto úseku je plně ponechána 
v pravomoci členských států. Na oblast dotčenou předloženým návrhem vyhlášky se žádné 
mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, nevztahují. 
 
4. Zhodnocení finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty 
Návrh vyhlášky nemá žádný dopad na státní rozpočet. Návrh vyhlášky nebude mít 

vzhledem ke svému obsahu sociální dopad ani negativní dopad na podnikatelskou sféru. 
V tomto případě bude provozovatel vozidla stále odpovědný za přetížení náprav, skupin náprav, 
kol či skupin kol. Návrh vyhlášky nebude mít negativní dopad na životní prostředí nebo rovnost 
žen a mužů, národnostní menšiny nebo sociálně slabší skupiny obyvatel. Rovněž tak nebude 
mít dopad na ochranu soukromí a osobních údajů. S navrženou úpravou nevznikne ani 
ekonomický dopad vůči rozpočtu Ministerstva dopravy nebo státnímu rozpočtu. 
 
5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nerozšiřuje ani nezpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy, pouze 
konkrétně a určitě definuje sypký materiál a jeho fyzikální vlastnosti, proto nevytváří jakékoliv 
korupční riziko. Dále je nutné podotknout, že sypký materiál (a jeho fyzikální vlastnosti) je 
definován natolik konkrétně, že nebude možné tuto definici zneužívat či využívat ku prospěchu 
jedné či druhé strany v rámci kontrolního vážení či správního řízení. 

 
6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace 

Návrh vyhlášky definuje sypký materiál a jeho fyzikální vlastnosti, čímž upravuje 
výhradně technické aspekty kontrolního vážení. Nepředstavuje tedy právní úpravu, která by 
přímo či nepřímo zakládala jakoukoli diskriminaci. 
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7. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty kontrolního vážení. Nemá tedy 
žádné dopady do sféry ochrany soukromí a osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu 

státu 
Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty kontrolního vážení. Nemá tedy 

žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
 
Zvláštní část: 
 
K čl. I 
K bodu 1 
Za § 51d se vkládá nový § 51e, který definuje sypký materiál a jeho fyzikální vlastnosti, a to 
v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v § 43 odst. 7 zákona o pozemních 
komunikacích 
 

K bodům 2 až 6 
Body 2 až 6 obsahují legislativní upřesnění související s odstraněním obsolentních ustanovení 
nebo jejich částí souvisejících s náklady kontrolního vážení, které byly ze zákona o pozemních 
komunikacích vypuštěny novelou provedenou zákonem č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Konkrétně se jedná 
o následující legislativní upřesnění. V § 51b odst. 1 se písmeno o) zrušuje, čímž se z tohoto 
ustanovení vyhlášky odstraňuje způsob úhrady nákladů spojených s nízkorychlostním 
kontrolním vážením. V této souvislosti se dosavadní písmena p) a q) označují jako písmena o) 
a p). V § 51c odst. 1 se písmeno k) zrušuje, čímž se z tohoto ustanovení vyhlášky odstraňuje 
způsob úhrady nákladů spojených s vysokorychlostním kontrolním vážením. V této souvislosti 
se dosavadní písmeno l) označuje jako písmeno k). V § 51d odst. 1 se na konci věty písmeno 
„l)“ nahrazuje písmenem „k)“, a to z důvodu zrušení písmene k) v § 51 odst. 1, na které je 
odkazováno. Z přílohy č. 10 bodu 1 je vypuštěn způsob úhrady nákladů spojených 
s nízkorychlostním kontrolním vážením. Z přílohy č. 10 bodu 2 je vypuštěn způsob úhrady 
nákladů spojených s vysokorychlostním kontrolním vážením. 
 
K čl. II 
Účinnost je navržena na 1. října 2018, a to v souladu s navrženou účinností novelizačního 
zákona. 
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