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O D Ů V O D N Ě N Í  

 

 Obecná část 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., 

o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh je předkládán v souvislosti se změnou znění Úmluvy o silničním provozu 

(Vídeň 1968), jíž je Česká republika signatářem. Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968) 

stanovuje nově od data 29. března 2011 vzor mezinárodního řidičského průkazu a řidičského 

průkazu. Dále je návrhem zakončen transpoziční proces směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o 

dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která mj. stanoví vzor 

informačního formuláře pro účely přestupkového řízení, jehož účastníky jsou příslušníci 

jiných členských států Evropské unie. 

 

Vyhláška č. 31/2001 Sb. je prováděcím právním předpisem zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s návrhem lze konstatovat, že tato 

vyhláška obsahuje nový vzor mezinárodního řidičského průkazu podle Úmluvy o silničním 

provozu (Vídeň 1968), který je vydáván Českou republikou, a dále reaguje na nový vzor 

řidičského průkazu stanoveného touto úmluvou, který je podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 361/2000 Sb. uznáván Českou republikou pro řízení motorových vozidel a podle 

ustanovení § 116 odst. 3 téhož zákona taktéž k výměně za český řidičský průkaz. Vkládá se 

též nová příloha k vyhlášce, jejímž obsahem je vzor informačního formuláře, zasílaného 

společně s oznámením o zahájení řízení o přestupku podezřelému, který má bydliště v jiném 

členském státě. 

 

Cílem návrhu vyhlášky je v souladu se zněním Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 

1968) zavést nový vzor mezinárodního řidičského průkazu, který je vydáván Českou 

republikou, dále sjednotit právní úpravu České republiky, jak se zněním Úmluvy o silničním 

provozu (Vídeň 1968), tak se zněním Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to ve 

vztahu k řidičským průkazům stanovených těmito mezinárodními úmluvami. Česká republika 

je signatářem obou těchto mezinárodních úmluv. K jejich vyhlášení ve Sbírce mezinárodních 

smluv došlo až dne 25. října 2013 v částce 46 a jsou tedy dostupné široké veřejnosti. 

S ohledem na tuto skutečnost byla vyhláška koncipována především odkazy na jednotlivé 

přílohy, které stanoví předmětné vzory řidičských průkazů a mezinárodních řidičských 

průkazů. 

 

Dále návrh vyhlášky reaguje na zákon č. 230/2014 Sb., kterým se mění zákon 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu) a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel, který byl dne 23. října 2014 vyhlášen ve Sbírce 

zákonů v částce 96 a nabyl účinnosti dne 7. listopadu 2014. Tento zákon stanoví nutnost 

přijmout prováděcí předpis, kterým bude upraven vzor informačního formuláře pro účely 

přestupkového řízení, jehož účastníky jsou příslušníci jiných členských států Evropské unie, 

tak, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 

2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu. Zařazením vzoru informačního formuláře do návrhu vyhlášky 
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se navazuje na provedenou transpozici jmenované směrnice, jejíž transpoziční lhůta byla 

stanovena k datu 7. listopadu 2013 (tato směrnice sice byla zrušena dne 6. května 2014 

rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve věci C-43/12, byly však zachovány její účinky 

až do dne, kdy v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout dvanáct měsíců ode dne vyhlášení 

rozsudku, vstoupí v platnost nová směrnice na náležitém právním základě).  

 

Ministerstvo dopravy zajistí centrálně překlad „Informačního formuláře“ do jazyků 

všech členských států Evropské unie i s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., 

kdy informační formulář bude obsahovat popis skutku, respektive porušení povinností 

stanovených zákonem č. 361/2000 Sb. a dále příslušné ustanovení upravující skutkovou 

podstatu přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

z něhož bude daná osoba podezřelá ve vztahu k ustanovení § 125j odst. 1 zákona č. 361/2000 

Sb. Tyto náležitosti budou v rámci metodického usměrnění předány na obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností.  

Návrh vyhlášky je v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony 

České republiky. Dále je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, je slučitelná s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a 

obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

Navrhovaná úprava nepřináší zásadní navýšení požadavků na státní rozpočet. Výroba 

nového tiskopisu mezinárodního řidičského průkazu bude i nadále hrazena ze státního 

rozpočtu z kapitoly Ministerstva dopravy.  

 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) nebylo zpracováno, a to na základě udělené 

výjimky ze strany ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího 

Dienstbiera dopisem čj. 6482/2014-OKL 

 

Dotčenými subjekty jsou příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a držitelé řidičských průkazů.    

 

Navrhovaná úprava je v souladu se zákony i ústavním pořádkem České republiky a je 

vydána na základě § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) k provedení § 104 

odst. 5 a § 106 odst. 4 a § 125j odst. 3 tohoto zákona. Není v rozporu s žádnou mezinárodní 

smlouvou v oblasti úpravy mezinárodního silničního provozu a ani s právními předpisy 

Evropské unie, které upravují problematiku řidičských průkazů.  

 

Návrh předkládané vyhlášky nemá vliv na ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 

prostředí České republiky, nemá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

 

Zmíněný návrh upravuje vzor informačního formuláře a zavedení nového 

mezinárodního řidičského průkazu vydávaného Českou republikou, a dále s ohledem na 

platné znění Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) odkazuje na příslušná ustanovení této 

mezinárodní úmluvy ve vztahu k řidičským průkazům.  

 

Tato úprava nezakládá podle názoru Ministerstva dopravy korupční rizika.  
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Zvláštní část: 

 

K článku I 

 

K bodu 1 

  Byl upraven § 2 ve vztahu k uvedení nového vzoru mezinárodního řidičského průkazu 

vydávaného Českou republikou a to podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968). 

Odstavec 1 zmíněného ustanovení obsahuje odkaz na vzor mezinárodního řidičského průkazu 

uvedeného v příloze č. 2. Obdobně, z důvodu jednotnosti právní úpravy byla takto řešen 

i mezinárodní řidičský průkaz vydávaný Českou republikou podle Úmluvy o silničním 

provozu (Ženeva 1949). Způsob zápisu údajů obsažených ve výše uvedených mezinárodních 

řidičských průkazech byl stanoven pouze odkazem na výše uvedené Úmluvy, které byly 

vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 46 ze dne 25. října 2013 (82. Sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté v Ženevě dne 

19. září 1949, 83. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o silničním 

provozu, přijaté ve Vídni dne 8. listopadu 1968), a to příslušnými odkazy na poznámky pod 

čarou.  

 

K bodu 2 

Nově ustanovení § 3 obsahuje pouze odkaz na Úmluvu o silničním provozu (Vídeň 

1968), kde je v příloze č. 7 uveden vzor mezinárodního řidičského průkazu. Obdobně je to 

řešeno i v případě Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), kde je v příloze č. 10 stanoven 

vzor mezinárodního řidičského průkazu. Jedná se o mezinárodní řidičské průkazy, které jsou 

vydány jinými smluvními stranami těchto mezinárodních úmluv. 

  

 

K bodu 3 

Ustanovení § 4 a § 5 se zrušují z důvodu nadbytečnosti, jelikož jsou nově zahrnuty 

v ustanovení § 2 a § 3, kdy i způsob zápisu údajů obsažených v mezinárodních řidičských 

průkazech vychází z jednotlivých mezinárodních úmluv o silničním provozu.  

 

K bodu 4 

Jelikož byl § 5 návrhem vyhlášky zrušen, je nutné v rámci legislativní úpravy zrušit 

v ustanovení § 6 odst. 1 i odkaz na toto již neexistující ustanovení. Mezinárodní řidičské 

průkazy vydané cizím státem podle již výše zmíněných mezinárodních smluv jsou nově 

zahrnuty v ustanovení § 3, na něž předmětné znění § 6 odst. 1 již odkazuje.  

 

K bodu 5 

 

Z důvodu jednotnosti právní úpravy, se v ustanovení § 6 odst. 2 zrušují slova „a 

spojů“.  

 

K bodu 6 

 

Nové znění ustanovení § 7 zahrnuje vzor, jak řidičského průkazu vydaného cizím 

státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) – příloha č. 6, tak řidičského průkazu 
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vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) – příloha č. 9, 

s příslušnými odkazy na přílohy zmíněných úmluv. V přílohách je uveden jak vzor řidičských 

průkazů, tak dále také jejich náležitosti.  

 

 

K bodu 7 

  

Navrhovaná úprava ruší § 8 vyhlášky z důvodu nadbytečnosti, jelikož řidičský průkaz 

vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) je již nově zahrnut 

v novém znění § 7 (bod 6). 

 

K bodu 8 

 

            Vkládá se § 18b, odkazující na přílohu č. 4, jež nově upravuje vzor informačního 

formuláře pro účely přestupkového řízení, jehož účastníky jsou příslušníci jiných členských států 

Evropské unie. 

 

K bodu 9 

 

 Příloha č. 2 stanoví nový vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou 

republikou podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968). 

 

 

K bodu 10 

 

 Ruší se příloha č. 4 – řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním 

provozu (Ženeva 1949), jako nadbytečná, jelikož vzor řidičského průkazu je stanoven 

v příloze č. 9 zmíněné úmluvy. Namísto vzoru řidičského průkazu vydaného cizím státem 

podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) bude obsahem přílohy č. 4 vzor 

informačního formuláře. 

  

K článku II 

Článek II. obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého tiskopis mezinárodního 

řidičského průkazu vyrobený před účinností této vyhlášky bude i nadále používán, a to do 31. 

12. 2017. Důvodem je ta skutečnost, že je stále k dispozici dostatečná zásoba těchto tiskopisů 

cca 104 000 kusů (1 ks MŘP cca 7,- Kč, celkem 728 000,- Kč). Provedenou analýzou bylo 

zjištěno, že se ročně vydá cca 15 000 mezinárodních řidičských průkazů vídeňského vzoru. 

S ohledem na uvedenou skutečnost, bylo stanoveno zmíněné přechodné ustanovení z důvodu 

úspory finančních prostředků a dále také proto, že až po schválení vyhlášky bude řešeno 

výběrové řízení na výrobu nových tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů.    

 

K článku III 

Účinnost byla stanovena k datu 1. března 2015, a to s ohledem na předpokládanou 

délku legislativního procesu přijetí návrhu novely vyhlášky a dále na možné zajištění 

překladu Informačního formuláře do ostatních jazyků členských států Evropské unie.  
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