
III. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

I. Obecná část 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., 

o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., je 

předkládán v souvislosti se změnou požadavků na výchozí kvalifikaci a pravidelné školení 

řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu vyplývající ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 

2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro 

nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech. 

Obsahem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645, týkající se 

provádění vstupního i pravidelného školení řidičů provozovateli akreditovaných školicích 

středisek, je: 

 doplnění a úpravy témat učebních osnov vstupního a pravidelného školení řidičů s důrazem 

na bezpečnost silničního provozu, ekonomiku jízdy, vnímání možných rizik, přepravu 

mimořádných nákladů nebo ochranu zranitelných účastníků provozu.  

 

Obsahem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645, týkající se provádění 

pravidelného školení řidičů provozovateli akreditovaných školicích středisek, je: 

 stanovení povinnosti provádět praktický výcvik v rámci pravidelného školení řidičů,  

 stanovení možnosti provádět výuku pravidelného školení řidičů z části též prostřednictvím 

nástrojů informačních a komunikačních technologií, 

 stanovení možnosti rozdělit jednotlivá pravidelná školení řidičů do dvou po sobě 

následujících dnů, 

Obsahem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645, týkající se vydávání 

průkazu profesní způsobilosti řidiče, je: 

 stanovení vzoru Evropské unie pro průkaz kvalifikace řidiče.  

Cílem návrhu vyhlášky je přijetí změn směrnice 2003/59/ES vyplývající z příslušných 

ustanovení směrnice 2018/645, navrhované v textu § 2 a § 3 vyhlášky, týkající se 

zdokonalování odborné způsobilosti řidičů s důrazem na problematiku výuky teorie 

pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné, defenzivní a hospodárné jízdy, výuky 

vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, 

pokročilého racionálního řízení, moderních vozidlových asistenčních a bezpečnostních 

systémů, plynulosti dopravního toku, předvídání a hodnocení rizik, umění rozpoznat 

nebezpečné situace a zvládat stres, výpočtu užitečného zatížení a užitečných objemů vozidel. 

Dále na výuku vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se  
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k silniční dopravě a znalosti, které dokumenty se musí nacházet ve vozidle v průběhu přepravy, 

tak aby nabyté znalosti, které jsou podstatné pro práci řidiče, odpovídaly aktuálnímu stavu.  

Cílem návrhu vyhlášky vyplývající z příslušných ustanovení směrnice 2018/645, 

navrhované v textu § 11 vyhlášky, je také poskytnout možnost provozovatelům akreditovaných 

školicích středisek ke zlepšení a modernizaci prováděných pravidelných školení 

řidičů využitím nástrojů informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je stanovit 

povinnost provádět praktický výcvik v rámci tohoto školení k procvičení činností, které nelze 

dostatečně vysvětlit výukou, přičemž tento praktický výcvik může, ale nemusí spočívat v řízení 

motorového vozidla. A dále je cílem stanovit povinnost, aby podstatná část prováděných 

školení probíhala v prostorách akreditovaného školicího střediska a také umožnit rozdělení 

jednotlivých pravidelných školení řidičů do dvou po sobě následujících dnů.  

Cílem návrhu vyhlášky vyplývající z příslušných ustanovení směrnice 2018/645, 

navrhované v textu § 15 a příloze 8 vyhlášky, je přijetí povinnosti vydávat průkaz profesní 

způsobilosti řidiče v podobě předepsané standardním vzorem uvedené směrnice pro zajištění 

vzájemného uznávání.   

Nad rámec změn z obsahu směrnice 2018/645 navrhuje vyhláška v § 10, § 21 a § 15 

odstranění pojmu „podskupina“ z důvodu odstranění vady textu vyhlášky, která v ustanovení  

§ 2 odst. 2 a 3 i § 3 odst. 2 v současném platném znění již pojem podskupina ve výčtu skupin 

vozidel neuvádí, neboť podskupiny vozidel A1, B1, B1+E, C1, C1+E, D1, D1+E byly na 

základě zákona č. 297/2011 Sb. účinného od 19.01.2013 novelizovaným zněním ustanovení  

§ 80a  zákona č. 361/2000 Sb. stanoveny za skupiny vozidel.   

 

B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

a souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie  

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

Návrh novely vyhlášky č. 156/2008 Sb. je v souladu se zákony i ústavním pořádkem 

České republiky. 

Navrhovaná úprava je vydána na základě § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání  

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., 

zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 199/2017 

Sb., k provedení § 47 odst. 6, § 48 odst. 7, § 52c odst. 11 a § 52i odst. 3 tohoto zákona.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s primárním právem Evropské unie, výše uvedeným 

sekundárním právním aktem Evropské unie i s obecnými zásadami práva Evropské unie. Na 

materii obsaženou v návrhu se nevztahuje žádná judikatura Soudního dvora Evropské unie.  

 

C) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Podle konstatování Komise již platná právní úprava dostatečně nereflektuje zvyšující se 

požadavky v oblasti bezpečnosti silničního provozu, týkající se zejména ochrany jeho 

nejzranitelnějších účastníků, nebo snižování emisí a zvyšování energetické účinnosti celého 

odvětví dopravy. Komisí byly také identifikovány některé další nedostatky, zejména pouze 
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částečně odpovídající obsah vstupního i pravidelného školení řidičů a uznávání dokončeného 

nebo částečně dokončeného školení absolvované řidiči v jiném členském státě.  

Pro zajištění dalšího vývoje školení řidičů směřující k zvýšení jejich přínosu v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu a zajištění školení, které musí více odpovídat potřebám řidičů, 

jsou v navrhované změně vyhlášky implementovány veškeré změny vyplývající ze směrnice 

2018/645, mající za cíl posílit témata týkající se nejenom bezpečnosti provozu, vnímání rizik, 

ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, kterými jsou zejména chodci, cyklisté  

a osoby s omezenou pohyblivostí, ale též témata ohledně úsporného způsobu řízení, přepravy 

mimořádných nákladů, nebo řízení v extrémních povětrnostních podmínkách. Pro zlepšení  

a modernizaci prováděného školení řidičů, aby více odpovídalo jejich potřebám, bude 

stanovena možnost provádět část školení řidičů s využitím nástrojů informačních technologií 

nebo možnost rozdělení školení do dvou po sobě následujících dnů. S ohledem na skutečnost, 

že některá specifická témata odpovídající potřebám řidičů nelze řádně vyložit pomocí výuky, 

bude stanovena povinnost provádět část školení řidičů praktickým výcvikem, jenž však nemusí 

nutně spočívat v řízení motorového vozidla. Podstatná část školení řidičů bude nadále probíhat 

v nebytových prostorách vybavených pro poskytování výuky akreditovaného školicího 

střediska. Pro zajištění snadnějšího vzájemného uznávání bude novelou vyhlášky stanoven 

nový vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče splňující požadavky směrnice 2003/59/ES ve 

znění směrnice 2018/645.      

    

D) Zhodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dopadu na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociálních 

dopadů a dopadů na životní prostředí 

Hospodářský a finanční dopad 

Navrhovaná úprava nepřinese nadměrné navýšení požadavků na státní rozpočet. 

Pravidelná školení nadále probíhají v tržním prostředí akreditovaných školicích středisek, jež 

provozují podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. Průkazy profesní způsobilosti 

budou Státní tiskárnou cenin dodávány průběžně, pouze v upravené podobě. Požadavky na 

státní rozpočet budou tedy představovat pouze náklady na změnu podoby dodávaného průkazu 

profesní způsobilosti řidiče. 

Dopad na podnikatelské prostředí 

Navrhovaná úprava nepřinese nadměrné zvýšení nákladů na další provádění 

pravidelných školení pro provozovatele školicích středisek, kteří si zřejmě budou pořizovat  

některé učební pomůcky v podobě např. sněhových řetězů a podobně. Výcviková vozidla pro 

případný praktický výcvik v řízení již vlastní z důvodu udělení akreditace, stejně tak výukové 

modely, případně simulátory a další vybavení potřebné pro poskytování výuky.   

Dopad na životní prostředí   

Dopady na životní prostředí se neočekávají. Snad s výjimkou nevýrazného navýšení 

zátěže v případě, že bude prováděn praktický výcvik v řízení vozidla v provozu, nebo 

v souvislosti se zvýšením energetické náročnosti pravidelného školení při využití řidičského 

simulátoru. 
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Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné sociální dopady, ani dopady na rodiny nebo na 

specifické skupiny obyvatel (zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  

a národnostní menšiny). 

 

E) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na ochranu soukromí a osobních 

údajů 

Návrh předkládané vyhlášky nemá žádné dopady na ochranu soukromí, rozsah 

evidovaných údajů se nemění. 

 

F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 

vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a nikterak se nedotýká 

otázek rovnosti mužů a žen. 

 

G) Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nezakládá korupční rizika ani nemá žádné dopady na míru korupce. 

 

H) Zhodnocení dopadů na obranu a bezpečnosti státu 

Navrhovaná úprava nemá žádné dopady ve vztahu k  obraně a bezpečnosti státu. 

 

 

II. Zvláštní část 

K  článku I 

K bodu 1, 2, 3, 4 a 5 

 (§ 1, § 1a)  

  Jedná se o úpravu základních úvodních vět a ustanovení vyplývající z textu směrnice  

a legislativně technických požadavků.   

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu ustanovení směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 6  

 (§ 2 odst. 1 písm. c) 

Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky teorie pokročilého racionálního řízení 

a zásad bezpečné a defenzivní jízdy na jízdu s automatickou převodovkou, na moderní 

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



vozidlové asistenční a bezpečnostní systémy, plynulost dopravního toku, předvídání  

a hodnocení rizik, umění rozpoznat nebezpečné situace a zvládat stres a výpočet užitečného 

zatížení a užitečného objemu vozidel. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 7  

 (§ 2 odst. 1 písm. d) 

 Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky teorie pokročilého racionálního řízení 

a zásad bezpečné a defenzivní jízdy na plynulost dopravního toku, dodržování přiměřené 

vzdálenosti od ostatních vozidel a plynulý styl jízdy. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 8  

 (§ 2 odst. 1 písm. f, g) 

Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky teorie pokročilého racionálního řízení 

a zásad bezpečné a defenzivní jízdy na schopnost předvídání a hodnocení rizik, umění 

rozpoznat nebezpečné situace a zvládat stres. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 9  

 (§ 2 odst. 2) 

Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky teorie pokročilého racionálního řízení 

a zásad bezpečné a defenzivní jízdy na naložení vozidla s ohledem na pravidla bezpečnosti,  

řádné užívání vozidla se zaměřením na síly působící na vozidlo a výpočet užitečného zatížení 

a užitečného objemu vozidel. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 10  

 (§ 2 odst. 3 písm. b) 

Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky teorie pokročilého racionálního řízení 

a zásad bezpečné a defenzivní jízdy na síly působící na cestující a optimální využití 

převodového poměru. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 11  

 (§ 3 odst. 1 písm. b) 

Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky uplatnění vnitrostátních  

a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě na aktuální legislativní 

opatření v této oblasti. 
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Návrh úpravy vyhlášky včetně textu pod čarou vychází zcela z textu směrnice (EU) 

2018/645.  

 

K bodu 12  

 (§ 3 odst. 2 písm. b) 

Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky uplatnění vnitrostátních  

a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě na výuku zaměřenou na 

dokumenty, které se musí nacházet ve vozidle. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 13  

 (§ 3 odst. 2) 

Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky uplatnění vnitrostátních  

a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě na výuku zaměřenou na 

zákaz používání určitých kategorií pozemních komunikací ve stanoveném období a časech  

nákladními, speciálními a zvláštními vozidly. Omezení jízdy některých vozidel se vzhledem ke 

znění § 43 zákona č. č. 361/2000 Sb. jeví jako vhodná transpozice ustanovení směrnice bodu 1 

písm. a) podbod ix) přílohy „zákaz používání určitých silnic“. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 14  

 (§ 6 odst. 3) 

Jedná se o úpravu zaměření společné části výuky uplatnění vnitrostátních  

a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě na výuku zaměřenou na 

povědomí o problematice zdravotního postižení. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 15, 16, 17 a 18 

 (§ 10 odst. 2, odst. 4, odst. 5 a odst. 6)  

Jedná se o úpravu nad rámec změn z obsahu směrnice 2018/645. Zrušením pojmu 

„podskupina“ bude odstraněna vada textu vyhlášky, neboť podskupiny vozidel A1, B1, B1+E, 

C1, C1+E, D1, D1+E byly na základě zákona č. 297/2011 Sb. účinného od 19.01.2013 

novelizovaným zněním ustanovení § 80a  zákona č. 361/2000 Sb. stanoveny za skupiny vozidel.   

 

K bodu 19 

 (§ 11) 

Jedná se o specifikaci podoby provádění pravidelného školení vycházející z ustanovení 

Čl. 1 odst. 3 směrnice (EU) 2018/645 .  

Aby bylo naplněno ustanovení Čl. 1 odst. 3 směrnice (EU) 2018/645, kterým došlo 

k nahrazení Čl.  7 směrnice 2003/59/ES ustanovením o stanovení povinnosti provádět praktický 

výcvik v rámci pravidelného školení řidičů, stanovení možnosti provádět výuku pravidelného 

školení řidičů z části též prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií  
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a stanovení možnosti rozdělit jednotlivá pravidelná školení řidičů do dvou po sobě následujících 

dnů, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy umožněno příslušným krajským úřadům 

provádět státní dozor nad provozovateli školicích středisek, a aby byl zachován současný stav 

v provádění pravidelných školení řidičů, bylo ve shodě se subjekty, jež přijaly výzvu k vznesení 

připomínek v rámci prvotního projednávání navržených změn vyhlášky, navrženo předkládané 

znění § 11 odst. 4, 5, 6 a 7  novely vyhlášky č. 156/2008 Sb.  

Provozovatel školicího střediska je podle § 51 odst. 1. písm. a) zákona č. 247/2000 Sb. 

povinen provádět výuku a výcvik podle schváleného plánu pro zajištění výuky a výcviku 

v rozhodnutí o udělení akreditace. Zároveň je tento provozovatel školicího střediska podle odst. 

2 citovaného § povinen oznámit příslušnému krajskému úřadu veškeré změny údajů 

rozhodných pro udělení akreditace, tzn. podle § 50 odst. 1 písm. a) též změny písemného plánu 

pro zajištění výuky a výcviku a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo. 

Navrhovaná změna vyhlášky společně se zamýšleným zahájením pravidelného školení po 

nabytí účinnosti této vyhlášky vyvolá splnění uvedené povinnosti ze strany provozovatele 

školicího střediska, přičemž bude kontinuálně docházet k hlášení změn (vynucené taktéž 

z důvodu změn a rozšíření témat okruhů vstupního školení) a změně vydaného rozhodnutí  

o udělení akreditace z důvodu změny plánu pro zajištění výuky a výcviku, jako jednoho 

z rozhodných údajů pro udělení akreditace. Z uvedených důvodů nemůže účinnost vyhlášky 

způsobit nezákonnost prováděných pravidelných školení řidičů konaných podle původního 

znění plánů pro zajištění výuky a výcviku schválených před účinností novelizované vyhlášky, 

proto není nutné stanovovat přechodná ustanovení v této věci. Rovněž tak není nutné, aby návrh 

vyhlášky obsahoval přechodná ustanovení ohledně prokazování absolvovaných  pravidelných 

školení řidičem, neboť pravidelné školení bude vždy provedeno způsobem předepsaným v § 48 

zákona č. 247/2000 Sb., tzn. před nabytím účinnosti bez výcviku, po nabytí účinnosti 

s výcvikem, případně částečně prostřednictvím informačních technologií, nebo rozdělené do 

dvou po sobě následujících dnů. Provozovatel školicího střediska vydá řidiči podle § 51 odst. 3 

cit. zákona písemné potvrzení o absolvovaném školení v podobě podle přílohy č. 5 

novelizované vyhlášky a do 10 pracovních dnů dále zašle seznam účastníku tohoto 

pravidelného školení obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným k rozhodování 

o profesní způsobilosti zúčastněných řidičů.  

Pokud provozovatel akreditovaného školicího střediska zvolí možnost nahradit část 

výuky formou umožňující dálkový přístup s využitím nástrojů informačních a komunikačních 

technologií (e-learning), pak si zvolí vhodnou formu vzdělávání a část výuky, kterou hodlá 

nahradit. Jelikož se v tomto případě bude jednat o změnu plánu pro zajištění výuky a výcviku, 

bude takovýto provozovatel povinen nastalé změny ohlásit příslušnému krajskému úřadu, 

včetně přesně stanovených technických (IT) podmínek identifikace osob, které budou školení 

absolvovat a konkrétní personalizace (doložení, že e-learning absolvuje osoba, která se účastní 

konkrétního pravidelného školení), data a času zahájení e-learningu, doby trvání e-learningu a 

potvrzení o absolvování e-learningu (pro řidiče i školicí středisko pro případnou kontrolu 

státního dozoru prováděnou příslušným krajským úřadem). Část výuky lze nahradit formou 

umožňující dálkový přístup (e-learning) po absolvování výuky a výcviku s ohledem na 

skutečnost, že  některá specifická témata prováděné výuky a výcviku (např. zabezpečení 

nákladu a podobně) lze vzhledem k možnosti zlepšování a modernizaci postupů prováděných 

pravidelných školení řidičů proškolit také tímto způsobem, tj. pomocí dálkového přístupu, aby 

mohlo být řidičům školené téma řádně vyloženo. 

Výběr témat, osnov nebo způsobu provádění musí provozovatel školicího střediska zvolit 

tak, aby prováděná pravidelná školení řidičů obsahově navazovala na témata vstupního školení.  
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Pro provádění výcviku v praktickém řízení motorového vozidla musí být takové 

výcvikové vozidlo zapsané v udělené akreditaci k provádění výuky a výcviku (obdobně jako 

při provádění výcviku v rámci vstupního školení), přičemž tento výcvik však lze nahradit 

výcvikem  na pokročilém simulátoru. 

Provádění ostatního praktického výcviku než v praktickém řízení výcvikového vozidla, 

pro který nebudou provozovatelem školicího střediska přesně specifikována témata v plánu pro 

zajištění výuky a výcviku (budou obecná, avšak týkající se probíraných témat nebo některého 

z témat učební osnovy pravidelného nebo vstupního školení), není omezeno pouze na 

výcviková vozidla a akreditované nebytové prostory učebny, aby nedocházelo k omezení 

možnosti provádět např. údržbu vozidla, nasazování sněhových řetězů, zajištění nákladu, 

seznámení se s ovládáním vozidla atd. Jakýkoliv praktický výcvik lze provádět pouze za 

předpokladu, že školicí střediska budou hlásit čas a místo konání této části (tato povinnost již 

dnes vyplývá ze zákona č. 247/2000 Sb.), aby bylo umožněno příslušným krajským úřadům 

provádět státní dozor nad prováděním pravidelných školení.    

Prováděním praktického výcviku mohou být veškeré činnosti (některá témata navazující 

na obsah vstupního a pravidelného školení), kdy řidič nebude pouhým posluchačem, ale bude 

se muset aktivně podílet na výcviku. Pro příklad lze uvést činnosti jako je praktický nácvik 

činností v oblasti zdravovědy, zajištění nákladu, obsluhy tachografu, vyplňování dokladů (např. 

CMR) a podobně. Část praktického výcviku nemusí nutně navazovat tematicky na předchozí 

výuku.  

Níže v tabulce jsou uvedeny varianty způsobu provádění pravidelného školení 

s možnými kombinacemi jednotlivých částí včetně jejich časových dotací. 

 

Výuka 6 hodin 5 hodin 
Výcvik 1 hodina 1 hodina 

E-learning 0 hodin 1 hodina 

 

Výcvik 1 hodina  1 hodina  
Výuka 6 hodin 5 hodin 

E-learning 0 hodin 1 hodina 
 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 20  

 (§ 15 odst. 3 písm. b) 

Jedná se o specifikaci podoby přední strany průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645.  

 

K bodu 21  

 (§ 15 odst. 3 písm. b) 

Jedná se o specifikaci podoby přední strany průkazu profesní způsobilosti řidiče. 
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Návrh úpravy vyhlášky vychází z textu ustanovení směrnice (EU) 2018/645  

a 2003/59/ES.  

 

K bodu 22  

 (§ 15 odst. 3 písm. c) 

Jedná se o specifikaci podoby přední strany průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází z textu ustanovení směrnice (EU) 2018/645  

a 2004/66/ES.  

 

K bodu 23  

 (§ 15 odst. 4) 

Jedná se o specifikaci podoby zadní strany průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645  

 

K bodu 24  

 (§ 15 odst. 4) 

Jedná se o specifikaci podoby zadní strany průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645  

 

K bodu 25  

 (§ 15 odst. 4) 

Jedná se o specifikaci podoby zadní strany průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645  

 

K bodu 26 a 27 

 (§ 21 odst. 1a odst. 2)  

Jedná se o úpravu nad rámec změn z obsahu směrnice 2018/645. Zrušením pojmu „podskupina“ 

bude odstraněna vada textu vyhlášky, neboť podskupiny vozidel A1, B1, C1 a D1 byly na 

základě zákona č. 297/2011 Sb. účinného od 19.01.2013 novelizovaným zněním ustanovení  

§ 80a  zákona č. 361/2000 Sb. stanoveny skupinami vozidel. 

 

K bodu 28  

 (Příloha č. 8 k vyhlášce č. 156/2008 Sb.) 

Jedná se o specifikaci podoby vzoru průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

Návrh úpravy vyhlášky vychází zcela z textu směrnice (EU) 2018/645  

 

 

K článku II 

 Naléhavý obecný zájem zdůvodňující stanovení odlišné účinnosti než k 1. lednu nebo 

k 1. červenci je spatřován v transpoziční lhůtě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/645 stanovené v čl. 3 odst. 1 této směrnice. Je proto nutné, aby návrh vyhlášky nabyl 

účinnosti co nejdříve s ohledem na nutnost urychleného provedení transpozice uvedené 

směrnice. 
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Účinnost vyhlášky se proto navrhuje ode dne 1. října 2020, tedy tak, aby návrh vyhlášky nabyl 

účinnosti od stejného data jako novela zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 643), 

kterými  rovněž dochází k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645. 
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