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IV. 

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení 

 

Subjekt Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

 K úvodní větě, pod názvem předmětné vyhlášky:  

MZV doporučuje v této větě obsahující výčet novel zákona 
o silniční dopravě za textem „č. 64/2014 Sb.“ nahradit slovo 
„a“ čárkou a na konci této věty vypustit nadbytečná slova 
„k provedení tohoto zákona“.  

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Úvodní věta byla upravena. 

K novelizačnímu bodu 35: 

MZV dává ke zvážení nahrazení slov „doplňuje“ slovem 
„vkládá“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K článku II: 

V tomto článku o účinnosti navrhované vyhlášky upozorňuje 
MZV obecně na drobné nedostatky návrhu (zkratku „č.“ by 
bylo třeba nahradit zkratkou „čl.“ a pomlčku slovem „až“, 
za číselné označení bodu se nevkládá tečka a slovo „které“ by 
bylo vhodné nahradit slovem „která“, jelikož se váže 
k podstatnému jménu středního rodu neboli slovu „ustanovení“ 
v množném čísle).  

Závažněji se však jeví nestandardní úprava tzv. dělené 
účinnosti. Úprava tzv. dělené účinnosti je dána tím, že 
navrhovaná vyhláška má „reagovat“ na dvě novely zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

Vysvětleno 

Novela vyhlášky provádějící zákon o silniční 
dopravě byla rozdělena do dvou novel – jedna 
reagující na zákon č. 115/2020 Sb. s účinnosti 
od 1. července 2020 a jedna reagující na 
novelu zákona projednávanou v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky.  
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předpisů (dále také „zákon o silniční dopravě“): na prozatím 
poslední novelu zákona o silniční dopravě provedenou 
zákonem č. 115/2020 Sb., jenž nabyde účinnosti dnem 1. 
července 2020, a na novelu, jejíž návrh je dosud projednáván 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Určení 
účinnosti části navrhované úpravy provádějící zákon o silniční 
dopravě ve znění dosud nepřijaté novely slovy „shodně 
s novelou zákona o silniční dopravě projednávanou 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu jako sněmovní tisk 
č. 643“ neodpovídá požadavku legislativních pravidel vlády 
(viz jejich článek 53). 

Alternativou se proto MZV jeví rozdělení navrhovanou 
vyhláškou upravované materie do dvou vyhlášek, a to, jak je 
již výše uvedeno, vzhledem ke stávající nemožnosti přesně 
a jasně stanovit nabytí účinnosti navrhované právní úpravy, 
resp. nemožnosti určit její tzv. dělenou účinnost v souladu 
s legislativními pravidly vlády, a vhledem k možné absenci 
zákonného podkladu pro část v ní obsažené úpravy. 

Tato připomínka je doporučující 

Ministerstvo financí Obecně: 

S ohledem na rozsah změn i předchozí počet a rozsah 
novelizací uvedené vyhlášky důrazně doporučujeme, aby 
předkladatel v zájmu přehlednosti  
a srozumitelnosti zpracoval zcela novou úpravu. 

Dále doporučujeme prověřit, zda navrhovaná úprava 
nevyžaduje přechodná ustanovení. 

Tato připomínka je doporučující 

 

Neakceptováno 

Z důvodu rozdělení do dvou novel obsahuje 
právě projednávaná novela 15 novelizačních 
bodů. Neshledáváme tento zásah za 
nepřehledný a nesrozumitelný, podmiňující 
vytvoření zcela nové úpravy. Stejně tak 
nepovažujeme za nutné stanovovat 
přechodná ustanovení, neboť jsou již řešena 
v prováděném právním předpise a vyhláškou 
nejsou zakládány povinnosti, které by je 
vyžadovaly.  

K úvodní větě vyhlášky: 

Celou úvodní větu je nutno přeformulovat, protože se zde 

Akceptováno 
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nejen uvádějí duplicitně stejné zákony, ale   např.  zákon  
č.103/2004 Sb., vůbec nenovelizoval ustanovení § 41 odst. 2 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (viz čl. 65 odst. 2 
LPV). 

Dále je třeba vypustit text „(dále jen „zákon“) k provedení 
tohoto zákona“. Legislativní zkratka zákon už je zavedena 
v původní vyhlášce a zbylá slova navrhovaná k vypuštění jsou 
nadbytečná. 

Tato připomínka je doporučující 

Úvodní věta byla upravena. 

K čl. I: 

K úvodní větě 

Za textem „106/2013 Sb.“ je třeba čárku nahradit spojkou „a“. 

Tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 

Jelikož po avizované novele zákona následují 
další novely, byla mezi nimi z důvodu 
přehlednosti ponechána čárka. 

K bodu 14: 

V uvozující větě tohoto bodu je nutno slova „vkládá nový“ 
nahradit slovem „doplňuje“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K bodu 15: 

Text je třeba formulovat takto: „Nadpis § 13 zní: „Náležitosti 
knihy taxametru“ (pokud by byla ponechána navrhovaná 
úprava, začínal by nadpis malým písmenem). 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K bodu 19: 

Je třeba vypustit duplicitně se vyskytující slovo „se“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 
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K Čl. II – Účinnost: 

Účinnost by měla být ve všech případech stanovena 
konkrétně, bez vazby na přijetí jiného právního předpisu (tuto 
skutečnost je možné uvést jako vysvětlení neuvedení 
konkrétního data v odůvodnění k čl. II). V této souvislosti 
rovněž upozorňujeme předkladatele, že podle našeho názoru 
by vyhláška vydávaná na základě zmocnění, jehož úprava je 
aktuálně teprve v legislativním procesu, by neměla nabýt dříve 
účinnosti než tento zákon. 

Dále upozorňujeme, že v textu „bodů 1. – 7.“ a „bodů 21. – 27.“ 
je třeba vypustit tečky za číslovkami (v těchto případech jde 
o číslovku základní, nikoliv řadovou)  
a pomlčky je třeba nahradit na obou místech slovem „až“. 
Rovněž je třeba vypustit  
i tečky za číslovkami „36“ a „37“. 

Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 

Novela vyhlášky provádějící zákon o silniční 
dopravě byla rozdělena do dvou novel – jedna 
reagující na zákon č. 115/2020 Sb. s účinnosti 
od 1. července 2020 a jedna reagující na 
novelu zákona projednávanou v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky.  

Ministerstvo vnitra K čl. II – k účinnosti: 

Doporučujeme dané ustanovení zásadním způsobem 
přepracovat a upravit jej tak, aby bylo v souladu s obecnými 
legislativně technickými pravidly. 

Tato připomínka je doporučující 

 

Vysvětleno 

Novela vyhlášky provádějící zákon o silniční 
dopravě byla rozdělena do dvou novel – jedna 
reagující na zákon č. 115/2020 Sb. s účinnosti 
od 1. července 2020 a jedna reagující na 
novelu zákona projednávanou v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky.  

K úvodní větě: 

1. Navrhujeme z úvodní věty pro nadbytečnost odstranit pasáž 
„zákona  
č. 150/2000 Sb., ve znění zákona č. 304/1997 Sb.,“ když 
novela provedená zákonem č. 150/2000 Sb. je v ní uvedena 
dvakrát. 

Akceptováno 

Úvodní věta byla upravena. 
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2. Doporučujeme odstranit nadbytečnou spojku „a“ před slovy 
„zákona č. 304/2017 Sb.“. 

3. Navrhujeme doplnit chybějící čárku před slovy „k provedení 
tohoto zákona“. 

Tato připomínka je doporučující 

K čl. I – k úvodní větě: 

Čárku před slovy „vyhlášky č. 307/2017 Sb.“ navrhujeme 
zaměnit za spojku „a“. 

Tato připomínka je doporučující 

 

Neakceptováno 

Jelikož po avizované novele zákona následují 
další novely, byla mezi nimi z důvodu 
přehlednosti ponechána čárka. 

K čl. I bodům 2, 3 a 14 – k § 1a odst. 3 písm. a) bodu 1, § 1b 
odst. 3 písm. a) bodu 1 a § 12 odst. 4 písm. b), c) a i): 

Doporučujeme v celém návrhu sjednotit formu identifikačních 
údajů. 

Tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 

Identifikační údaje uvedené v § 12 odst. 4 
písm. b) a c) se týkají dopravců a 
zprostředkovatelů, kterými mohou být fyzické 
i právnické osoby. Identifikační údaje v § 12 
odst. 4 písm. i) se týkají řidiče, kterým je vždy 
fyzická osoba. Z důvodu odlišného právního 
postavení není možné tyto údaje sjednotit.  

Sjednocení identifikačních údajů řidiče 
proběhne v následující novele, v níž budou § 
1a a § 1b novelizovány. 

K čl. I bodu 9 – k nadpisu § 11: 

1. Doporučujeme vložit chybějící mezeru v textu „§11“. 

2. V rámci závorky, která je součástí nadpisu, navrhujeme 
před pravou kulatou závorku doplnit chybějící slovo „zákona“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 9 – k § 11 odst. 2 písm. e): Neakceptováno 
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Navrhujeme odstranit zjevný překlep, tedy slovo „násek“ 
nahradit slovem „pásek“. 

Tato připomínka je doporučující 

Nejedná se o překlep, ale o technickou 
specifikaci evidenční nálepky značící, že 
jedním z ochranných prvků je celoplošný 
násek znesnadňující její odstranění z vozidla. 

K čl. I bodu 12 – k § 12 odst. 2: 

V souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
v nově nahrazovaném textu zkratku „odst.“ zaměnit za slovo 
„odstavce“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 14 – k § 12 odst. 4 písm. b): 

Před slovy „a identifikační číslo“ navrhujeme vložit čárku. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven 

K čl. I bodu 15 – k nadpisu § 13: 

Jestliže dochází ke zrušení první části nadpisu, měl by 
novelizační bod zohlednit, že zbývající text by měl začínat 
velkým počátečním písmenem, doporučujeme novelizační 
bod v tomto smyslu doplnit. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 19 – k § 14 odst. 1: 

Doporučujeme odstranit nadbytečné sloveso „se“ před slovy 
„nahrazují slovy“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 35 – k příloze č. 1: 

Doporučujeme doplnit chybějící označení „Příloha č. 1 
k vyhlášce č. 478/2000 Sb.“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQ8EQZWF)



7 
 

Ministerstvo zemědělství K úvodní větě: 

Doporučujeme v úvodní větě vyhlášky k uvedenému zákonu 
č. 304/1997 Sb., doplnit slovo „zákona“, jednotlivé novely 
zákona č. 111/1994 Sb., neuvádět duplicitně a před zákonem 
č. 304/2017 Sb., slovo „a“ zrušit. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Úvodní věta byla upravena. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

K vyhlášce:  

Doporučuji slova „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovem „Návrh“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Znění bylo upraveno. 

 

K Čl. I bodu 35:  

Doporučuji v návětí za slovo „která“ vložit slova „včetně 
nadpisu“. Nadpis „Vzor evidenční nálepky vozidla taxislužby“ 
doporučuji uvést tučně. 

Tato připomínka je doporučující  

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K Čl. II (Účinnost): 

Je nutné upravit vzhledem k jeho netypickému vyjádření. Není 
možné vázat účinnost na sněmovní tisk 643, je nutné sladit 
legislativní průběh obou právních předpisů a vydat je nejlépe 
společně v jedné částce Sbírky zákonů a taktéž uvést 
explicitně stejnou účinnost jako zákon, jež je nyní projednáván 
jako ST 643.    

Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 

Novela vyhlášky provádějící zákon o silniční 
dopravě byla rozdělena do dvou novel – jedna 
reagující na zákon č. 115/2020 Sb. s účinnosti 
od 1. července 2020 a jedna reagující na 
novelu zákona projednávanou v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky.  

Hl. m. Praha K úvodní části: Akceptováno. 

Znění bylo upraveno. 
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Doporučujeme za slovy „vyhlášky č. 106/2013 Sb.“, v souladu 
s čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, čárku 
nahradit slovem „a“. 

Tato připomínka je doporučující 

 

K bodu 11 (§ 12 odst. 1): 

Doporučujeme doplnit údaj o celkové době stání vozidla. 

Odůvodnění: 

Na záznamech a dokladech o přepravě chybí údaj o celkové 
době stání vozidla. Bez tohoto údaje nelze při stížnostech 
ověřit správnost účtování přepravy, neboť nelze zjistit, jak 
dlouho vozidlo v průběhu přepravy stálo a jaký podíl 
na konečné ceně jízdného tvoří cena za stání vozidla. V praxi 
pak je tato hodnota pouze odhadována. 

Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 

Doplnění údaje o celkové době stání vozidla 
považujeme vzhledem k současnému znění 
vyhlášky za nadbytečné. Vyhláška 
v současném znění v § 12 odst. 1 jako jedny 
z povinných náležitostí záznamů a dokladů o 
přepravě stanovuje, mimo jiné, čas zahájení a 
čas ukončení přepravy, čísla použitých sazeb 
včetně všech dílčích položek, z nichž jsou 
sazby složeny, a cenu účtovanou za 
poskytnutou přepravu včetně uvedení všech 
složek, z nichž se tato cena sestává.  
 
Současné znění vyhlášky tedy stanovuje jako 
povinný údaj výši dílčí ceny za čekání s jejím 
označením, pokud je takové složka součástí 
ceny za přepravu (pokud cenu za přepravu 
ovlivňuje). Dobu čekání, tak lze dopočítat 
z  dílčí ceny za čekání a z dalších povinných 
náležitostí dokladů „čas zahájení a čas 
ukončení přepravy“ a „čísla použitých sazeb 
včetně všech dílčích položek, z nichž jsou 
sazby složeny“.      
 
Ministerstvo dopravy nezaznamenalo, že by 
neuvedení údaje o celkové době stání vozidla 
způsobovalo v praxi problémy, resp. že by 
dopravní úřady a kontrolní orgány shledávaly 
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jeho absenci na dokladu a záznamu jako 
závažný nedostatek bránící zjištění 
skutkového stavu. Současné znění vyhlášky 
tak již tuto problematiku prostřednictvím 
stávajících náležitostí řeší a neshledáváme za 
nezbytné stanovovat novou náležitost 
záznamu a dokladu o přepravě. 

K bodu  12 (§ 12 odst. 2): 

Doporučujeme doplnit datum a čas tisku dokladu. 

Odůvodnění: 

V rámci prováděných kontrol se setkáváme s častou praxí, 
kdy na požádání předložit ke kontrole záznamy o přepravě 
za určité období, jsou záznamy vytištěny zpětně, neboť 
se průběžně nevedou. U některých typů taxametrů však tento 
opožděný tisk není z obsahu záznamů patrný, a není tak 
reálná možnost kontrolovat plnění zákonné povinnosti. 

Tato připomínka je doporučující 

Neakceptováno 

Neshledáváme jako potřebné doplnění data a 
času tisku dokladu. Dopravce má povinnost 
zajistit, aby bylo vozidlo taxislužby vybaveno 
záznamy o přepravě z právě probíhajícího 
dne nebo záznamem o přepravě z poslední 
poskytnuté přepravy, pokud v právě 
probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby 
žádná přeprava poskytnuta. Řidič má 
povinnost ihned po ukončení přepravy pořídit 
jako výstup z tiskárny taxametru záznam o 
přepravě obsahující předepsané náležitosti. 
V případě, že údaje o výchozím a cílovém 
místě přepravy nebyly vytištěny tiskárnou 
taxametru, doplní je řidič ručně, spolu s 
podpisem řidiče. Předpokládá se tak, že řidič 
po ukončení každé přepravy pořídí záznam o 
přepravě, který doplní o potřebné náležitosti. 
Současné znění zákona o silniční dopravě 
požaduje pořízení záznamů obsahující 
předepsané náležitosti řidiči průběžně, ihned 
po ukončení každé provedené přepravy, 
nikoliv zpětně, jak je uváděno v připomínce. 
Při kontrole prováděné po přepravě kontrolní 
orgány mají možnost zjistit, zda povinnost 
vyhotovit záznam bezprostředně po přepravě 
byla v této době splněna. Doplnění data a 
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času tisku dokladu tak nepovažujeme za 
nutné.  

K bodu 12 (§ 12 odst. 2): 

Doporučujeme za text „§ 12 odst. 2“ vložit slova „větě 
poslední“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K bodu 14 (§ 12 odst. 4): 

Doporučujeme v úvodní části slovo „vkládá“, v souladu s čl. 58 
odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem 
„doplňuje“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K bodu 15 (§ 13): 

Doporučujeme navrhované znění nahradit zněním: „Nadpis 
§ 13 zní: „Náležitosti knihy taxametru“.“, neboť podle 
navrhovaného znění by nadpis začínal malým písmenem. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K bodům 19 (§ 14 odst. 1) a 23 (§ 17 odst. 2): 

Doporučujeme slovo „druhé“, v souladu s čl. 73 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem „poslední“. 

Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 

Novelizační bod 19 byl upraven. Novelizační 
bod 23 není z důvodu rozdělení novely 
vyhlášky do dvou novel součástí aktuálně 
projednávané novely. 

K bodu 35 (Příloze č. 1): 

Doporučujeme v úvodní části za slovo „která“, v souladu s čl. 
58 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „včetně 
nadpisu“. 
Doporučujeme za slovy „Vzor evidenční nálepky vozidla 
taxislužby“ vypustit uvozovky nahoře a na konci textu (resp. 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven 
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za obrázkem „Vnitřní strana“) doplnit uvozovky nahoře 
a tečku. 

Tato připomínka je doporučující 

K Čl. II: 

Doporučujeme slova „č. I. bodů 1. – 7., bodů 21. – 34. a bodů 
36. a 37.“, v souladu s čl. 70 až 72 Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „čl. I bodů 1 až 7, 21 až 34, 36 a 37“ 
a slova „zákona o silniční dopravě“, v souladu se zavedenou 
legislativní zkratkou, nahradit slovem „zákona“. 

Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 

Novela vyhlášky provádějící zákon o silniční 
dopravě byla rozdělena do dvou novel – jedna 
reagující na zákon č. 115/2020 Sb. s účinnosti 
od 1. července 2020 a jedna reagující na 
novelu zákona projednávanou v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky.  

Česká asociace pojišťoven Nad rámec návrhu: 

Požadujeme rozšířit ustanovení o taxi o povinnost označovat 
vozidla taxi také pro vozidla společností jako např. Liftago, 
Uber apod. 

Odůvodnění: 

Pro pojistitele je skutečnost, zda se jedná o vozidlo taxislužby 
či nikoliv, významnou informací rozhodnou pro nastavení 
správných parametrů při uzavírání pojistné smlouvy. Již 
při sjednávání pojištění musí tato vozidla vstupovat 
do pojištění s jasným vymezením, že se jedná o vozidlo 
taxislužby. Jelikož jsou vozidla alternativních taxi vyžívána 
i pro soukromé účely, může dojít k tomu, že jsou označeny 
pouze běžným provozem a následně při řešení pojistné 
události vyjde najevo, že k ní došlo při jejich využití jako taxi. 

Ze statistik České kanceláře pojistitelů vyplývá, že i u vozidel 
deklarovaných jako vozidla taxislužby, která mají obecně vyšší 
sazby pojistného oproti vozidlům užívaným pro soukromé 
účely, toto zvýšené pojistné prokazatelně nepostačuje 
na úhradu jimi způsobených škod. V případech, kdy jsou 
vozidla alternativních taxi pojištěna jako běžná vozidla užívaná 

Vysvětleno 

Zákon o silniční dopravě stanovuje v § 21 
odst. 1 písm. a) povinnost provozovat 
taxislužbu pouze vozidlem, které je zapsáno 
v evidenci vozidel taxislužby a je označeno 
evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Tato 
povinnost platí pro všechna vozidla taxislužby, 
která provozují taxislužbu, bez ohledu na její 
typ. Každá společnost, jejíž činností je 
provozování taxislužby podle § 2 odst. 9 
zákona o silniční dopravě, tak má povinnost 
zajistit, aby vozidla, kterými je tato činnost 
provozována, byla evidenční nálepkou vozidla 
taxislužby označena.  
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pouze pro soukromé účely, jsou jejich hospodářské výsledky 
za standardní pojistné ještě významně horší. 

Lze shrnout, že v případě vozidel taxi se celkem jedná 
o 13 344 pojištěných vozidel, přičemž průměrné pojistné 
u nich dosahuje 5 328 Kč. U vozidel užívaných výhradně 
pro soukromé účely dosahuje průměrné pojistné částky 
3 193 Kč. Průměrné pojistné je sice tedy pro vozidla taxi 
služby vyšší, avšak zároveň platí, že škodní frekvence (podíl 
škod k počtu pojištěných vozidel) u vozidel ve skupině taxi 
dosahuje 13,8 % - tedy 138 vozidel taxi z 1000 pojištěných 
vozidel taxi ročně způsobí škodu krytou z pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, zatímco u vozidel užívaných 
výhradně pro soukromé účely se jedná o 4,1%, tedy 41 
vozidel z 1000 pojištěných způsobí škodu krytou z pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla. Tedy škodní frekvence je 
u vozidel taxislužby proti běžným vozidlům více než 
trojnásobná! 

Pak není překvapující závěr, že podíl nákladů k pojistnému 
(combined ratio) dosahuje u skupiny vozidel taxi 169 % 
a jedná se o tak segment s výraznou ztrátou. 

Tyto statistiky navíc nezohledňují právě vozidla alternativních 
společností, neboť tato vozidla nemusí být označena jako 
vozidla taxi a pojišťovny tak nemají možnost ověřit, že bude 
vozidlo užíváno jako vozidlo taxi a nastavit odpovídající 
parametry pojištění, a tedy není možno je zakomponovat 
do exaktních statistik. Skutečné výsledky jsou tedy 
bezpochyby ještě více problematické, než plyne z těchto 
statistik.  

Proto je nezbytně nutné, aby pojišťovny měly možnost již 
při sjednání pojištění rozlišovat, zda se jedná o vozidlo taxi, 
nebo o vozidlo využívané výhradně pro soukromé účely. 
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Ministerstvo spravedlnosti K úvodní větě: 

Konstatujeme, že slova „k provedení tohoto zákona“ jednak 
nejsou s ohledem na zavedenou legislativní zkratku „zákon“ 
formulována správně (slovo „tohoto“ je nadbytečné), jednak je 
lze vzhledem k vysoké míře jejich obecnosti považovat 
za zbytečná. Doporučujeme je proto buď vypustit, anebo 
nahradit slovo „tohoto“ výčtem konkrétních ustanovení zákona 
o silniční dopravě, která jsou návrhem prováděna. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Úvodní věta byla upravena. 

K čl. I bodu 9 [§ 11 odst. 2 písm. f)]: 

Upozorňujeme, že v novelizované vyhlášce je legislativní 
zkratka „ministerstvo“ zavedena teprve v jejím § 16 odst. 1, 
pročež není navrhované ustanovení zcela určité. 
Doporučujeme z toho důvodu přesunout zavedení příslušné 
zkratky do předmětného ustanovení, jelikož toto má být 
umístěno u prvního výskytu nahrazovaných slov v rámci textu 
právního předpisu. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 9 (§ 11 odst. 5): 

V zájmu sjednocení textace doporučujeme vypustit 
nadbytečné slovo „motorového“ před slovem „vozidla“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 12 (§ 12 odst. 2): 

S ohledem na přiložené platné znění doporučujeme nahradit 
text „odst.“ slovem „odstavce“, aby byly jednotlivé části 
materiálu ve vzájemném souladu. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 14 (§ 12 odst. 4): Akceptováno 
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S odkazem na čl. 58 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v návětí bodu nahradit slova „vkládá nový“ 
slovem „doplňuje“. 

Tato připomínka je doporučující 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 15 (nadpis § 13): 

Upozorňujeme, že s ohledem na přiložené platné znění je 
třeba bod formulovat odlišným způsobem: „V nadpisu § 13 
se slova „Technické požadavky na paměťovou jednotku 
taxametru a náležitosti“ nahrazují slovem „Náležitosti“.“. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. I bodu 35 (příloha č. 1): 

 V souladu se zásadami legislativní techniky doporučujeme 
nad nadpis přílohy č. 1 doplnit její označení v následujícím 
znění: „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 478/2000 Sb.“. 

Doporučujeme z nadpisu přílohy č. 1 vypustit slova „vozidla 
taxislužby“, jelikož je v § 11 odst. 1 zavedena legislativní 
zkratka „evidenční nálepka“, která by měla být ve zbytku 
návrhu důsledně uplatňována. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

Novelizační bod byl upraven. 

K čl. II:  

Upozorňujeme, že způsob, jímž je formulována odložená 
účinnost vypočtených bodů čl. I, je z hlediska legislativně 
technického neakceptovatelný. Doporučujeme proto slova 
„shodně s novelou zákona o silniční dopravě projednávanou 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu jako sněmovní tisk 
č. 643“ nahradit např. slovy „dnem … 2020“. 

Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 

Novela vyhlášky provádějící zákon o silniční 
dopravě byla rozdělena do dvou novel – jedna 
reagující na zákon č. 115/2020 Sb. s účinnosti 
od 1. července 2020 a jedna reagující na 
novelu zákona projednávanou v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky.  
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