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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 

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 

 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Za § 18a se vkládá nový § 18b, který včetně 

nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní: 

„18b 

Vzor informačního formuláře5) 

zasílaného společně s oznámením o zahájení 

řízení o přestupku podezřelému, který má 

bydliště v jiném členském státě, je stanoven 

v příloze č. 4 této vyhlášky. 

 
5) Čl. 5 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.“. 

 

32011L0082 Čl. 5  

 

Informační dopis o dopravním deliktu v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu 

 

1.   Členský stát deliktu rozhodne, zda v souvislosti s 

dopravními delikty v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

uvedenými v článku 2 zahájí následné řízení. 

 

Rozhodne-li se členský stát deliktu takové řízení zahájit, 

informuje o tom v souladu se svými vnitrostátními právními 

předpisy vlastníka či držitele vozidla nebo jinak zjištěnou 

osobu podezřelou ze spáchání dopravního deliktu v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu. 

 

V této informaci jsou podle vnitrostátních právních předpisů 

uvedeny právní důsledky, které má tento delikt na území 

členského státu deliktu podle jeho právních předpisů. 

 

2.   Členský stát deliktu sdělí v informačním dopise 

vlastníku nebo držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9S9JZXSA)



 2 

 

Čl. I bod 10 

(Příloha č. 4) 

 

 10. Příloha č. 4 zní: 

 

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 31/2001 Sb. 

(text přílohy) .“ 

podezřelé ze spáchání dopravního deliktu v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu v souladu se svými právními 

předpisy veškeré významné informace, zejména povahu 

dopravního deliktu v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

uvedeného v článku 2, místo, den a čas spáchání deliktu, 

název porušeného vnitrostátního právního předpisu a sankci, 

a případně i údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění deliktu 

použito. Členský stát deliktu může k tomuto účelu použít 

vzor uvedený v příloze II. 

 

3.   Pokud se členský stát deliktu rozhodne zahájit v 

souvislosti s dopravními delikty v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu uvedenými v článku 2 následné řízení, 

zašle s ohledem na zajištění dodržování základních práv 

informační dopis v jazyce dokladů o registraci, jsou-li k 

dispozici, nebo v jednom z úředních jazyků členského státu 

registrace.  

 
 
 
 

Číslo předpisu EU (kód Celex) 

 

Název předpisu EU 

CELEX 32011L0082 

 

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 
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