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V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Podle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 2. srpna 2018, s termínem 

dodání stanovisek do 10 pracovních dnů, tj. do 16. srpna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí Doporučující připomínka 

Vzhledem k tomu, že vyhláška zasahuje i do ustanovení 

vydaných k provedení § 38b odst. 6 a § 38d odst. 5 zákona 

o pozemních komunikacích, je třeba do úvodní věty 

zmíněná ustanovení  doplnit. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Pro nadbytečnost nebude doplněno, že vyhláška je vydána 

k provedení § 38b odst. 6 a § 38d odst. 5 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Z téhož důvodu bylo odstraněno z úvodní věty 

ustanovení o provedení § 43 odst. 7.  

Doporučující připomínka 

Upozorňujeme, že je nutné brát ohled na účinnost novely 

zákona č. 13/1997 Sb., ve kterém je obsaženo zákonné 

zmocnění k vydání vyhlášky (sněmovní tisk 51) a který 

byl teprve postoupen Senátu, neboť  vyhláška nemůže 

nabýt účinnosti dříve, než bude do zákona o pozemních 

komunikacích doplněno zákonné zmocnění doplněno 

a tato úprava nabude účinnosti. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Účinnost je nastavena v souladu s účinností nastavenou 

u návrhu 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. 

Ministerstvo kultury Doporučující připomínka 

V rámci návrhu doporučujeme doplnit novelizační bod, 

který upraví i znění úvodní věty novelizované vyhlášky 

č. 104/1997 Sb., tak aby odkazovala na správné zmocnění 

k vydání vyhlášky ministerstva v ustanovení § 46 odst. 2 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

namísto stávajícího chybného odkazu na ustanovení § 46 

odst. 1, které zmocňuje k vydání nařízení vlády. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Úprava úvodní věty vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, bude provedena až v rámci 

připravované komplexní novely této vyhlášky. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek  
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Ministerstvo práce a sociálních věcí Bez připomínek  

Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek  

Ministerstvo průmyslu a obchodu Doporučující připomínka 

K novelizačnímu bodu č. 1 

Jelikož obsahem novelizačního bodu č. 1 je změna 

týkající se vložení nového § 51e za dosavadní § 51d 

a následující novelizační bod řeší změnu § 51b, 

doporučujeme novelizační bod č. 1 označit jako 

novelizační bod č. 4, neboť novelizační body by měly být 

chronologicky řazeny dle provedených změn 

v jednotlivých ustanovení novelizovaného právního 

předpisu. V souvislosti s touto změnou je nutné dosavadní 

novelizační body č. 2 až 4 označit jako novelizační body 

č. 1 až 3. Dále uvádíme, že nadpis paragrafu by měl být 

uveden pod označením § 51e, jinak by se jednalo 

o skupinový nadpis, který je využíván pouze pro skupinu 

nejméně 2 po sobě jdoucích paragrafů. S ohledem na to, 

že navrhovaný § 51e obsahuje jednu větu, není nutné další 

členění tohoto paragrafu, doporučujeme tedy zrušení 

označení odstavce (1). Na základě výše uvedeného, 

doporučujeme uvedený novelizační bod upravit 

následovně: 

„4. Za §51 d se vkládá nový § 51e, který včetně nadpisu 

zní: 

„§ 51e 

Sypký materiál 

(K provedení § 43 odst. 7 zákona) 

Za sypký materiál … prostoru.“ 

Připomínka je akceptována částečně 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a s tím související další části 

tohoto legislativního materiálu, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven ve vztahu k pořadí novelizačních 

bodů a členění § 51e, nikoliv však ve vztahu k názvu § 51e. 
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 Doporučující připomínka 

K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn 

Doporučujeme upravit vyznačení změny v platném znění, 

a to u novelizačních bodů č. 2 a 3 (v případě akceptace 

naší připomínky, novelizačních bodů č. 1 a 2) dle čl. 10 

odst. 7 písmeno b) LPV. Konkrétně k novelizačnímu 

bodu č. 3: dosavadní písmeno l) se přeškrtne jednoduchou 

čarou a bezprostředně za tímto písmenem se uvede tučně 

písmeno k), dosavadní text písmene se žádným způsobem 

nezvýrazňuje, dochází pouze ke změně označení. 

Připomínka je akceptována 

Platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn 

bylo v souladu s touto připomínkou upraveno. 

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek  

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 

K čl. I bodu 1 – k § 51e:  

Sypký materiál by měl být takový materiál, který se 

vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem (zrnitosti) 

nedá dostatečně zajistit proti pohybu při použití vhodného 

dopravního prostředku. Jedná se tedy o komodity, jakými 

je například popílek či řepka, tedy materiály o velikosti 

zrna několik mikrometrů. I v případě, že budeme 

uvažovat například o hrachu nebo pelušce jako o sypkém 

materiálu, kterému by bylo obtížné zabránit v pohybu při 

přepravě v době sklizně z pole, jedná se o rozměr 5-8 mm. 

Předkladatelem navrhovanou velikost zrn do 50 mm 

proto považujeme za předimenzovanou a domníváme se, 

že stanovit maximální velikost zrn sypkého materiálu do 

10 mm je zcela dostačující. 

Dle našeho názoru lze zabezpečit téměř jakýkoliv náklad 

proti pohybu, záleží pouze na vhodně použitém 

dopravním prostředku a jeho výbavě. V této souvislosti 

upozorňujeme, že zahraničí, konkrétně pak v Německu či 

Rakousku, nejsou odchylky od povolených hodnot na 

nápravy či kola náprav akceptovány. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Tato připomínka není akceptována a to z následujících 

důvodů. 

Předně je nutné si uvědomit, že definice sypkého materiálu 

a jeho fyzikálních vlastností byla do vyhlášky č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, zanesena z důvodu vyvinění 

řidiče vozidla či jízdní soupravy, které sypký materiál 

přepravuje, z odpovědnosti 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“), tj. překročení při 

nízkorychlostním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem, v tomto případě pouze hodnoty pro 

nápravové hmotnosti za dodržení hodnot celkové 

hmotnosti vozidla či jízdní soupravy. Řidič vozidla tak 

nebude neodpovídat 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 či jízdní soupravy, 

řidič se své odpovědnosti za přestupek zprostit nemůže. 
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Z výše uvedených důvodů navrhujeme text „50 mm“ 

nahradit textem „10 mm“. 

Podmínkou pro zproštění odpovědnosti je, že bude 

přepravován pouze sypký materiál. 

Odpovědnost provozovatele vozidla zůstala zachována 

v plném rozsahu, neboť provozovatel vozidla, na rozdíl od 

řidiče, 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. 

Hodnota velikosti zrn, resp. hraniční hodnota velikosti zrn 

ve výši 50 mm byla dlouho diskutována, a to s ohledem na 

odborné posudky a zkušenosti zdejšího silničního 

správního úřadu s nízkorychlostním kontrolním vážením. 

V této souvislosti je nutné si uvědomit, že i kamenivo 

frakce do 50 mm se chová jako sypký materiál, to samé 

platí o obalované asfaltové směsi, která obsahuje drcené 

kamenivo o velikosti větší než 10 mm, a právě při přepravě 

obalované asfaltové směsi dochází často k přesunu tohoto 

materiálu v rámci ložného prostoru. Zeminy obsahující 

zrna o velikosti větší než 10 mm se také schovají jako 

sypké materiály. Výčet těchto materiálů je dosti rozsáhlý, 

proto bylo přistoupeno s ohledem na odborné posudky ke 

stanovení horní hranice 50 mm. 

Každopádně, jak bylo uvedeno výše, je nutné zdůraznit to, 

že odpovědnosti za tento přestupek, v případě dodržení 

celkové hmotnosti vozidla či jízdní soupravy, se zprostí 

řidič nikoliv provozovatel vozidla, který má možnosti 

a nástroje jak přesunu sypkého materiálu v ložném 

prostoru zabránit. 
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Doporučující připomínka 

K čl. I bodu 1 – k § 51e:  

Upozorňujeme, že ustanovení právního předpisu mají být 

novelizována v pořadí, v jakém jsou uvedena 

v novelizovaném předpise. Navrhujeme proto 

novelizační bod 1 přesunout za novelizační bod 4 

(novelizující § 51d odst. 1) a jednotlivé body novely 

v návaznosti na tuto změnu přečíslovat. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a s tím související další části 

tohoto legislativního materiálu, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven. 

 

 

Doporučující připomínka 

K čl. I bodu 1 – k § 51e: 

Navrhovaný paragraf není členěn na odstavce, 

doporučujeme proto text „(1)“ vypustit pro nadbytečnost. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven. 

Doporučující připomínka 

K čl. I bodům 5 a 6 – k příloze č. 10: 

S ohledem na skutečnost, že se věcně jedná o návrh 

totožné změny, tj. zrušení stejně znějící pasáže, 

navrhujeme dané novelizační body spojit do jednoho. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Jelikož se jedná o přílohu č. 10 vyhlášky č. 104/1997Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, která je rozdělena do 2 částí, 

a to bodu 1 a bodu 2, kdy bod 1 je pro nízkorychlostní 

vážení a bod 2 pro vysokorychlostní vážení nebudou tyto 

novelizační body z důvodu přehlednosti spojeny. 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství Bez připomínek  

Ministerstvo životního prostředí Doporučující připomínka 

Doporučujeme upravit pořadí bodů novely, které nyní 

neodpovídá posloupnosti novelizovaných ustanovení 

vyhlášky č. 104/1997 Sb. (stávající novelizační bod 1 by 

měl být zařazen až za stávající novelizační bod 4). 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a s tím související další části 

tohoto legislativního materiálu, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven. 

Úřad vlády ČR – Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

Bez připomínek  
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Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility Doporučující připomínka 

Nad rámec posuzování slučitelnosti navrhujeme upravit 

pořadí novelizačních bodů návrhu. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a s tím související další části 

tohoto legislativního materiálu, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven. 

Česká národní banka Bez připomínek  

Hospodářská komora ČR Zásadní připomínka  

Požadujeme doplnit druh přepravovaného materiálu do 

přílohy č. 10.  

Odůvodnění 

Vzhledem k úpravě vážení sypkých hmot doporučujeme 

doplnit do přílohy 10 vzor dokladu nízkorychlostního 

vážení i druh přepravovaného materiálu. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Druh přepravovaného materiálu do přílohy č. 10 vyhlášky 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebude 

doplněn, a to z následujících důvodů. 

Zaprvé příloha č. 10 této vyhlášky obsahuje dva body. Bod 

č. 1 se týká nízkorychlostního kontrolního vážení a bod 

č. 2 se týká vysokorychlostního kontrolního vážení. 

U vysokorychlostního kontrolního vážení není možné 

v rámci tohoto druhu kontrolního vážení zjistit durh 

přepravovaného materiálu, neboť samotné kontrolní 

vážení probíhá automatizovaně bez zastavení vozidla 

a možnosti ověření druhu přepravovaného materiálu. 

V případě nízkorychlostního kontrolního vážení je tento 

údaj nadbytečný, neboť v případě kontrolního vážení ve 

vztahu k řidiči a k sypkému materiálu může být řidič 

zproštěn odpovědnosti za přestupek podle § 42a odst. 4 

písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. za 

přetížení náprav, skupin náprav, kol nebo skupin kol, 

pakliže současně nedojde k překročení nejvyšší povolené 

hmotnosti vozidla či jízdní soupravy. Odpovědnost 

provozovatele vozidla tím není dotčena, resp. 

provozovatel bude vždy odpovědný za přetížení náprav, 

skupin náprav, kol nebo skupin kol, a to bez ohledu na 

druh přepravovaného nákladu, neboť právě provozovatel 

vozidla má, na rozdíl od řidiče, možnost volby prostředku 
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přepravy materiálu, případně volby takových zařízení, 

která zabrání pohybu nákladu v ložném prostoru. 

Hlavní město Praha Doporučující připomínka 

K úvodní větě: 

V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

navrhovaný text nahradit textem: „Ministerstvo dopravy 

stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 

Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona 

č. 152/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 268/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., k provedení 

§ 43 odst. 7:“ 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven. Do výčtu novel zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, byly zahrnuty pouze ty, které se dotkly § 46 odst. 

2 tohoto zákona. 

Doporučující připomínka 

K bodu 1 (§ 51e): 

Zařadit za bod 4 (týkající se § 51d) 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven. 

Doporučující připomínka 

K bodu 4 (§ 51d): 

Slova „na konci věty“ vypustit 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven. 

Doporučující připomínka 

K bodům 5 a 6 (Příloze č. 10 bodům 1 a 2): 

Slovo „bod“ nahradit slovem „bodu“ 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, byl v souladu s touto 

připomínkou upraven. 

Krajský úřad Jihočeského kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Jihomoravského kraje Bez připomínek  
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Krajský úřad kraje Vysočina Doporučující připomínka 

Kraj Vysočina navrhuje prostřednictvím vyhlášky 

definovat další okruh přepravovaného nákladu majícího 

vliv na průběh a výstupy kontrolního vážení, kterým je 

přeprava živých zvířat. 

Odůvodnění 

V Kraji Vysočina je prováděno vysokorychlostní 

kontrolní vážení. V rámci výkonu správních činností 

evidujeme řízení, ve kterých dopravci přepravující živá 

zvířata konstatují v řízení o přestupku nemožnost ovlivnit 

pohyb nákladu v ložném prostoru ani při zachování všech 

relevantních předpisů upravujících převoz živých zvířat 

(včetně  předpisů veterinárních).  V důsledku vlivu 

působení setrvačných sil na živý náklad tak dochází k 

obdobným fyzikálním jevům jako v případě sypkých 

materiálů.  Tyto skutečnosti zakládají negativní vlivy v 

procesech správních řízení. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 

Další okruh přepravovaného materiálu nebude vyhláškou 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, definován, 

neboť k tomu není v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zmocnění. 

Nadto dodáváme, že definice sypkého materiálu byla do 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

zanesena z důvodu, aby řidič vozidla, které přepravuje 

sypký materiál, nebyl odpovědný za přestupek podle § 42a 

odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. za 

přetížení náprav, skupin náprav, kol nebo skupin kol, 

pakliže současně nedojde k překročení nejvyšší povolené 

hmotnosti vozidla (jízdní soupravy). Odpovědnost 

provozovatele vozidla tím není dotčena, resp. 

provozovatel bude vždy odpovědný za přetížení náprav, 

skupin náprav, kol nebo skupin kol, a to bez ohledu na 

druh přepravovaného nákladu, neboť právě provozovatel 

vozidla (jízdní soupravy) má, na rozdíl od řidiče, možnost 

volby prostředku přepravy materiálu, případně volby 

takových zařízení, která zabrání pohybu nákladu v ložném 

prostoru. 

V případě přepravy živých zvířat nedochází k tomu, 

k čemu dochází při přepravě sypkého materiálu, a sice 

k přeskupení materiálu, kdy např. při náhlém zpomalení 

dojde k přemístění nákladu ze zadní části ložného prostoru 

do jeho přední části, a to za podmínky, že tento materiál 

po jeho přeskupení zůstane v této přední části ložného 

prostoru, čímž způsobí přetížení předních náprav či 

skupiny náprav. U přepravy živých zvířat v takovémto 

případě dojde během další cesty k pozvolnému rozmístění 

živých zvířat v ložném prostoru, čímž se eliminuje 

přetížení předních náprav či skupiny náprav.   
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Krajský úřad Karlovarského kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Libereckého kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad Olomouckého kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Pardubického kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Plzeňského kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Ústeckého kraje Bez připomínek  

Krajský úřad Zlínského kraje Bez připomínek  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek  
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