
VI. 
 

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení  

k návrhu 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.    

 
 

Připomínkové 

místo 

 

Obsah připomínky 

 

Způsob vypořádání  

Ministerstvo financí 

 
Obecně k formální úpravě 

Pokud se uvádí nové znění ustanovení 

včetně nadpisu, je třeba označení paragrafu 

a nadpis vycentrovat (a neuvádět z kraje 

řádku). 

Akceptováno. 

 K bodu 17 

Za text „V § 10 odst. 5“ je nutno vložit slova 

„úvodní části ustanovení“. 

Akceptováno. 

 

 K bodu 18 

Za text „V § 10 odst. 6“ je nutno vložit slova 

„úvodní části ustanovení“. 

Akceptováno. 

 K Čl. II – Účinnost 

Podle zvláštní části odůvodnění je účinnost 

vyhlášky stanovena k prvnímu dni druhého 

kalendářního měsíce následujícího po jejím 

vyhlášení, což neodpovídá normativnímu 

textu tohoto ustanovení (účinnost se 

navrhuje dnem 23. května 2020). 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň nabyl účinnosti od 

stejného data  jako novela 
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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 také dochází 

k transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2018/645. 

 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
Obecně 

V nadpisu návrhu vyhlášky, v úvodní větě 

článku I, jakožto i v předkládací zprávě a 

odůvodnění doporučujeme z  názvu 

vyhlášky vypustit slova „Ministerstva 

dopravy“ a název vyhlášky 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., uvést do souladu 

s vyhlášeným zněním ve Sbírce zákonů. 

Akceptováno částečně. 
Z návrhu vyhlášky, 

předkládací zprávy  

a odůvodnění byla z názvu 

vyhlášky vypuštěna slova 

„Ministerstva dopravy“. 

 

Ve zbytku pak název 

vyhlášky odpovídá jejímu 

znění uvedenému ve 

Sbírce zákonů. 

 Obecně 
V souvislosti s vydáním nového vzoru průkazu 

profesní způsobilosti řidiče doporučujeme do 

návrhu doplnit přechodné ustanovení, které 

stanoví platnost původních průkazů.  

Neakceptováno. 
Stávající průkazy profesní 

způsobilosti řidičů mají 

stanovenou platnost 5 let 

ode dne jejich vydání. 

Přechodné ustanovení 

proto v tomto případě není 

nutné.   
 

 K bodu 1 až 3 

Znění novelizačních bodů 1 až 3 

doporučujeme takto: 

            „V části první hlava I včetně nadpisu 

 a poznámky pod čarou č. 16 zní:“, následně 

bude uvedeno označení hlavy I včetně 

nadpisu hlavy I a § 1. 

Neakceptováno. 
S ohledem na dělení 

celého návrhu vyhlášky na 

jednotlivé části, hlavy a 

díly a nutnost 

prováděných změn je 

nutné zachovat znění 

navržených novelizačních 

bodů 1 až 3. 
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 K bodu 4 a 5 

Znění novelizačních bodů 4 a 5 

doporučujeme formulovat v souladu s čl. 58 

odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel 

vlády. 

Neakceptováno. 
S ohledem na dělení 

celého návrhu vyhlášky na 

jednotlivé části, hlavy a 

díly a nutnost 

prováděných změn je 

nutné zachovat znění 

navržených novelizačních 

bodů 4 a 5. 

 K bodu 17 a 18 

Znění novelizačních bodů 17 a 18 

doporučujeme uvést do souladu s čl. 57 odst. 

4 písm. i) Legislativních pravidel vlády tak, 

že do textu bodů budou za označením 

odstavce doplněna slova „úvodní části 

ustanovení“. 

Akceptováno. 

 K bodu 22 a k příloze  

Novelizační bod 22 doporučujeme 

formulovat tak, že se v § 15 odst. 3 písm. c) 

zrušuje bod 8 a v bodě 9 se zrušují slova „a 

podskupiny“. V návaznosti na to 

doporučujeme zbývající body přečíslovat a 

tuto skutečnost rovněž promítnout do 

přílohy č. 8. 

 

 

Neakceptováno. 
Nejedná se o body ve 

smyslu členění daného 

ustanovení na odstavce, 

pododstavce a body. Daný 

novelizační bod proto 

takto vyjádřit nelze. 

 K bodu 23  

Novelizační bod 23 doporučujeme 

formulovat tak, že se v § 15 odst. 4 v bodě 9 

zrušují slova „a podskupiny“.  

Neakceptováno. 
Nejedná se o body ve 

smyslu členění daného 

ustanovení na odstavce, 

pododstavce a body. Daný 

novelizační bod proto 

takto vyjádřit nelze. 

 K bodu 24 a 25 

Novelizační bod 24 doporučujeme 

formulovat tak, že se v § 15 odst. 4 v bodě 

10 slovo „Společenství11)“ nahrazuje slovem 

„Unie“ a současně doporučujeme tento bod 

sloučit s novelizačním bodem 25 do jednoho 

novelizačního bodu a v návaznosti na to 

ostatní novelizační body přečíslovat.  

Neakceptováno. 
Dle legislativních pravidel 

vlády má být každá změna 

ustanovení vyjádřena 

v samostatném 

novelizačním bodě. Stejně 

tak se jedná o změny, které 

spolu věcně nesouvisí. 

Z těchto důvodu 

předkladatel změny 

prováděné v § 15 odst. 4 
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vyhlášky vyjádřil 

v samostatných 

novelizačních bodech. 
 

 K obecné části odůvodnění 
Do obecné části odůvodnění vyhlášky 

doporučujeme doplnit zhodnocení platného 

právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 

změny, resp. doplnit nový bod odůvodnění, který 

bude obsahovat zhodnocení platného právního 

stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, a to 

ve smyslu čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 

1 písm. d) Legislativních pravidel vlády.  

V souladu s čl. 14 odst. 1 písm. e) Legislativních 

pravidel vlády rovněž doporučujeme bod C) 

v obecné části odůvodnění doplnit o 

předpokládané sociální dopady, včetně dopadů 

na rodiny a specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny.  

 

Akceptováno. 
Příslušné kapitoly byly 

doplněny. 

 K zvláštní části odůvodnění a k účinnosti 

 
Upozorňujeme, že zdůvodnění naléhavého 

obecného zájmu v článku II zvláštní části 

odůvodnění neodpovídá datu nabytí účinnosti 

dne 23. května 2020, když předkladatel uvádí, že 

účinnost vyhlášky je stanovena „k prvnímu dni 

druhého kalendářního měsíce následujícího po 

jejím vyhlášení“. Doporučujeme uvést do 

souladu.  

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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), 
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kterými také dochází k 

transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2018/645. 

 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K důvodové zprávě, zvláštní části,  

K bodu 19 

Doporučuji ve třetím odstavci doplnit odkaz 

na konkrétní ustanovení právního předpisu, 

ze kterého plyne povinnost ohlásit 

příslušnému krajskému úřadu změny plánu 

pro zajištění výuky včetně vyjmenovaných 

údajů týkajících se e-learningu (technické 

podmínky identifikace osob, datum a čas 

zahájení e-learningu atd.). Taková povinnost 

nemůže být stanovena pouze v důvodové 

zprávě. 

Neakceptováno. 
Poznámka pod čarou nemá 

normativní charakter a 

v tomto případě 

předkladatel nepovažuje 

její doplnění za jakkoliv 

důvodné či přínosné. Plně 

postačuje stanovení této 

povinnosti přímo v zákoně 

č. 247/2000 Sb., který 

vyhláška č. 156/2008 Sb. 

provádí.  

Povinnost ohlásit 

provozovatelem 

školicího střediska 

veškeré změny údajů 

rozhodných pro udělení 

akreditace je již 

stanovena § 51 odst. 2 

zákona č. 247/2000 Sb., 

přičemž jedním 

z požadavků pro udělení 

akreditace (= rozhodných 

údajů pro udělení 

akreditace) je podle § 50 

odst. 1 písm. a) citovaného 

zákona vytvořený 

písemný plán pro 

zajištění výuky  

a výcviku, ve kterém 

provozovatel vymezí 

organizaci  

a rozsah výuky a výcviku 

… … způsob provádění 

výuky a výcviku, včetně 

odpovídajících učebních 

materiálů.  
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 K rozdílové tabulce 

Doporučuji ověřit, zda rozdílová tabulka 

obsahuje všechna ustanovení návrhu novely 

vyhlášky, která jsou v návrhu vykázána jako 

transpoziční. 

Akceptováno. 

Rozdílová tabulka byla 

upravena. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
K bodům 1, 3 až 5, 15 až 18 a 26 a 27 

[nadpis hlavy I, § 1, označení a nadpis 

hlavy II, označení a nadpis dílu 1, § 1a, § 

10 odst. 2 a 4 až 6 a § 21 odst. 1 a 2] 

Jelikož tyto body nejsou podle rozdílové 

tabulky a odůvodnění transpoziční, 

doporučujeme z nich vypustit podtržení, jež 

je grafickým označením implementace. 

Akceptováno. 

Podtržení upraveno tak, 

aby odpovídalo rozdílové 

tabulce. 

 K bodu 3 [§ 1 písm. b) a c)] 

Upozorňujeme, že podle současného znění 

příslušné zákonné právní úpravy není 

výcvik součástí pravidelného školení. Z 

různých náznaků lze usuzovat, že je 

příslušná změna předmětem avizované 

novely prováděného zákona, o níž se však 

od předkladatele dozvídáme toliko, že „je 

nyní v legislativním procesu“, přičemž na 

základě takto strohé informace není možné 

dohledat její konkrétní obsah. Požadujeme 

proto ustanovení týkající se výcviku v rámci 

pravidelného školení z návrhu vypustit, 

anebo doložit důvodnost jejich setrvání v 

návrhu poskytnutím souvisejícího návrhu 

novely zákona č. 247/2000 Sb., jehož 

textace bude tomuto závěru svědčit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Vládním návrhem zákona, 

kterým se mění zákon č. 

111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů, a 

další související zákony 

(sněmovní tisk č. 643), se 

mimo jiné mění v zákoně 

č. 247/2000 Sb. rovněž i § 

48 odst. 1, který bude znít 

takto: Předmětem 

pravidelného školení je 

prohloubení znalostí 

získaných při vstupním 

školení. Pravidelné 

školení se provádí formou 

výuky a výcviku.  

 

Zároveň se sněmovním 

tiskem č. 643 doplňuje  

i zmocnění dané v § 48 

odst. 7 zákona č. 247/2000 

Sb. takto: Učební osnovu 

pravidelného školení, 

podíl výuky a výcviku na 

celkovém rozsahu 

pravidelného školení, 

obsah výuky a výcviku, 

rozsah části výuky, která 

může proběhnout 

způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 
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podmínky průběhu této 

části výuky a nejvyšší 

počet účastníků kurzu 

pravidelného školení 

stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

Tučně vyznačená výše 

uvedená doplnění jsou 

prováděna s ohledem na 

směrnici (EU) 2018/645. 

Díky těmto doplněním 

bude součástí 

pravidelného školení i 

výcvik. Nemusí se však 

jednat pouze o výcvik v 

řízení vozidla, ale i o další 

praktické úkony 

související s používáním 

vozidla. 

 K bodu 3  

[§ 1 písm. c)] 

Konstatujeme, že podle zmocňovacího 

ustanovení § 52i odst. 3 zákona č. 247/2000 

Sb. by kromě obsahu výuky a výcviku v 

rámci školení bezpečné jízdy měl být 

novelizovanou vyhláškou stanoven taktéž 

jejich rozsah, čemuž ostatně odpovídá znění 

§ 20 a 21 vyhlášky č. 156/2008 Sb. 

Doporučujeme proto do vymezení 

předmětu úpravy v § 1 doplnit ještě „rozsah 

výuky a výcviku v rámci školení bezpečné 

jízdy“. 

[§ 1 písm. d)]:  

Dáváme ke zvážení, zda by nebylo 

přehlednější vyčlenit druhou položku 

ustanovení „část výcviku v řízení vozidla, 

která může být nahrazena výcvikem na 

řidičském trenažéru,“ do samostatného 

písmena a dále v ní specifikovat, že se tato 

problematika vztahuje pouze na vstupní 

školení, a to např. vložením slov „v rámci 

vstupního školení“ za slovo „vozidla“. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 
Navržené znění písm. d) 

považujeme za přehledné, 

když se toto celé písmeno 

věnuje pouze vstupnímu 

školení. Současně pak 

v tomto případě nemáme 

za vhodné přidávat do § 1 

další samostatné písmeno.  
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[§ 1 písm. e)]:  

Podotýkáme, že v současném znění 

prováděného zákona není obsaženo 

odpovídající zmocňovací ustanovení, na 

jehož základě by bylo přípustné 

v novelizované vyhlášce stanovit rozsah 

části výuky v rámci pravidelného školení, 

která může proběhnout formou e-learningu, 

včetně jeho podmínek. Kvůli nedostatku 

zákonného zmocnění proto požadujeme z 

návrhu ustanovení věnované této 

problematice vypustit, anebo doložit 

důvodnost jejich setrvání v návrhu 

poskytnutím souvisejícího návrhu novely 

zákona č. 247/2000 Sb., jehož textace bude 

tomuto závěru svědčit.  

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Vládním návrhem zákona, 

kterým se mění zákon  

č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů,  

a další související zákony 

(sněmovní tisk č. 643), se 

mimo jiné mění v zákoně 

č. 247/2000 Sb. rovněž i § 

48 odst. 2, který bude znít 

takto: Řidič se zúčastní 

pravidelného školení v 

celkovém rozsahu 35 

hodin do konce pátého 

roku od data vydání 

průkazu podle § 52c. 

Pravidelné školení je 

rozděleno do ročních 

kurzů v rozsahu 7 hodin. 

Roční kurz lze rozdělit 

do 2 po sobě 

následujících dnů. Část 

výuky může probíhat 

způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, je-li 

zajištěno řádné ověření 

totožnosti řidiče. Výcvik 

může být proveden s 

využitím simulátoru.  

 

Současně se sněmovním 

tiskem č. 643 doplňuje i  

 § 48 odst. 7 zákona č. 

247/2000 Sb. takto: 

Učební osnovu 

pravidelného školení, 

podíl výuky a výcviku na 

celkovém rozsahu 

pravidelného školení, 

obsah výuky a výcviku, 

rozsah části výuky, která 

může proběhnout 

způsobem umožňujícím 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSGCCHO3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[§ 1 písm. g)]:  

Po prostudování novelizované vyhlášky 

upozorňujeme, že navzdory zmocňovacímu 

ustanovení § 48 odst. 7 zákona č. 247/2000 

Sb., jakož i předmětu úpravy vymezenému 

v § 1 nejsou pravidla pro uznávání 

pravidelného školení ve vyhlášce  

č. 156/2008 Sb. stanovena.  

dálkový přístup, a 

podmínky průběhu této 

části výuky, nejvyšší 

počet účastníků kurzu 

pravidelného školení a 

pravidla pro uznávání 

pravidelného školení 

stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

Roční kurz (v rozsahu 7) 

hodin bude možné rozdělit 

do dvou po sobě 

následujících dnů. 

Zároveň se umožní, aby 

část výuky proběhla 

způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, tj. 

prostřednictvím tzv. e-

learningu, a to za 

podmínky, že bude 

zajištěno řádné ověření 

totožnosti řidiče. Rovněž 

se umožní, aby byl výcvik 

proveden s využitím 

simulátoru. Všechny tyto 

dílčí změny právní úpravy 

pravidelných školení 

vyplývají ze směrnice 

(EU) 2018/645. 

 

 

Akceptováno. 

Ustanovení  § 1 písm. g) 

bylo z navrhovaného 

znění novely vyhlášky 

vyjmuto, neboť úprava 

uznávání pravidelného 

školení není ve stávající 

vyhlášce ani 

v předkládaném návrhu 

vyhlášky obsažena. 

Vnitrostátní právní úprava 

uznávání pravidelného 

školení bude nastavena až 

v návaznosti na stanovení 

pravidel pro jeho uznávání 
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na unijní úrovni, k čemuž 

prozatím nedošlo. 

 K bodu 8  

[§ 2 odst. 1 písm. f) a g)]:  

Z hlediska pravidel stylistiky a s ohledem na 

ne/srozumitelnost zvolené formulace 

doporučujeme vypustit slovo „jim“ a vložit 

za slova „a přizpůsobení/přizpůsobovat 

způsobu/způsob řízení“ slova „těmto 

rizikům“, resp. „těmto nebezpečným 

situacím“. 

[§ 2 odst. 1 písm. g)]: Dáváme ke zvážení, 

zda by nebylo vhodnější nahradit slova 

„zranitelných účastníků“ slovy 

„zranitelným účastníkům“, neboť se 

domníváme, že tato formulačně navazují na 

slova „ve vztahu k“. 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 K bodu 9 (§ 2 odst. 2):  

Není zřejmé, z jakého důvodu se do 

ustanovení navrhují doplnit slova „a klidné 

brzdění“, když tato dle rozdílové tabulky 

nemají oporu v příslušném ustanovení 

transponované směrnice a ani do 

analogického ustanovení § 2 odst. 3 písm. 

b) nejsou doplňována (viz bod 10). 

Požadujeme proto předmětná slova 

vypustit, anebo obhájit důvodnost jejich 

setrvání v návrhu.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Slova „a klidné 

brzdění“ byla z návrhu 

vypuštěna. 

 K bodu 13 [§ 3 odst. 2 písm. m)]:  

Doporučujeme navrhovanou textaci 

písmena m) zpřesnit, jelikož z ní není 

zřejmé, jaký druh „omezení jízdy“ má 

předkladatel na mysli. Dle odpovídajícího 

ustanovení transponované směrnice se má 

patrně jednat o nemožnost jízdy na 

některých silnicích, avšak z obecnosti 

zvolené formulace by bylo možné usuzovat 

i na rychlostní omezení apod. 

Vysvětleno. 

Připomínkovaný text je 

úmyslně totožný  s textem 

§ 43 z. č. 361/2000 Sb. 

(„Omezení jízdy některých 

vozidel“) stanovující 

omezení jízdy 

specifikovaných vozidel 

na dálnici a silnici I třídy 

v textu odst. 1 („na dálnici 

a na silnici I třídy je 

zakázána jízda nákladním 

a speciálním automobilům  

a zvláštním vozidlům  
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….“), jako obecně 

používaný výraz.   

 K bodu 14 [§ 6 odst. 3 písm. f)]: 

Respektujíce sociální model zdravotního 

postižení, který v současné právní vědě 

převládá, doporučujeme nahradit slova 

„zdravotně postižených“ slovy „osob se 

zdravotním postižením“. 

Akceptováno. 

 K bodu 19  

(§ 11 odst. 4):  

Doporučujeme vypustit nadbytečné 

adjektivum „roční“. 

 

 

 

 

 

 

 

(§ 11 odst. 6):  

a) Dáváme ke zvážení, zda je při 

předkladatelem minimalisticky zvoleném 

rozsahu umožněného e-learningu v délce 1 

hodiny (z celkem 6 hodin výuky) vůbec 

účelné tuto variantu zavádět, když je 

spojena s poměrně významným množstvím 

administrativy. Obáváme se totiž, že by pro 

školicí střediska nebyla v takto malém 

rozsahu atraktivní a ustanovení by tak 

zůstalo nevyužité. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
Díky slovu „roční“ je 

zřejmé, že 6 hodin výuky  

a 1 hodina výcviku připadá 

na časový úsek trvající 

vždy alespoň 7 hodin 

v jednom roce, aby do 

konce platnosti profesní 

způsobilosti řidič 

absolvoval povinných 35 

hodin školení. Při 

vypuštění by mohlo 

docházet k interpretačním 

potížím.  

 

 

Neakceptováno. 
Ustanovení § 11 odst. 6 

vychází ze směrnice (EU) 

2018/645, v níž se 

stanovuje možnost zlepšit 

a modernizovat školení 

prováděním výuky 

pravidelného školení 

řidičů z části též 

prostřednictvím nástrojů 

informačních  

a komunikačních 

technologií (viz bod 12 

preambule směrnice). 

 

Předkladatel má za to, že 

je vhodné, aby bylo 

umožněno provádět výuku 

formou e-learningu  

i v takovémto rozsahu. 

Oddíl 4 přílohy směrnice 

nestanoví minimální délku 
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b) Jsme toho názoru, že závěrečná 

formulace „až po vykonání zbývajícího 

rozsahu výuky nebo výcviku“ je nejasná, 

pročež z ní doporučujeme vypustit slova 

„nebo výcviku“. Rozhodné je, aby e-

learning následoval teprve po absolvování 

prezenční části výuky, nikoli po absolvování 

výcviku. Z tabulek uvedených v odůvodnění 

je nicméně zřejmé, že z hlediska logického 

bude ve všech myslitelných scénářích e-

learning až třetí a poslední v pořadí, bude-li 

využit. 

 

(§ 11 odst. 7):  

V zájmu zpřesnění ustanovení 

doporučujeme vložit za slovo 

„výcviku“ slova „v rámci pravidelného 

školení“. 

školení formou 

elektronického učení, 

avšak stanoví, že tato 

výuka nesmí přesáhnout 

12 hodin z 35 hodin 

školení, t.j max. 2,92 

hodin e-learningu na 7 

hodin školení.  

 

 

Akceptováno částečně.   

Z věty ….až po vykonání 

zbývajícího rozsahu výuky 

nebo výcviku bylo 

vypuštěno slovo „nebo“, 

které bylo nahrazeno 

písmenem „a“.  

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 
Ustanovení § 11 se celé 

věnuje pouze 

pravidelnému školení. Dle 

našeho názoru je tak 

zřejmé, že se odstavec 7 

v rámci výcviku týká 

právě pravidelného 

školení.  

 

 K bodu 21 [§ 15 odst. 3 písm. b)]:  

Máme za to, že navrhovaný popis levé horní 

části přední strany průkazu profesní 

způsobilosti řidiče je formulován věcně 

nesprávně. V kruhu dvanácti žlutých hvězd 

totiž není umístěn modrý obdélník, nýbrž 

poznávací značka členského státu 

vydávajícího průkaz. Doporučujeme proto 

za slovo „barvě“ vložit slova „a umístěnou 

v kruhu dvanácti žlutých hvězd“ a slova „, 

který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých 

hvězd“ vypustit. 

Akceptováno. 
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 K bodům 22 až 24 [§ 15 odst. 3 písm. c) 

body 8 a 9 a § 15 odst. 4 body 9 a 10]:  

a) Doporučujeme tyto novelizační body 

formulovat z hlediska legislativně 

technického tak, že se v příslušných 

ustanoveních novelizované vyhlášky jedná o 

body 1 až 11, nikoli o slova. 

b) V návaznosti na vypuštění bodu 8 z 

průkazu, doporučujeme stávající body 9 až 

11 přečíslovat na body 8 až 10 a promítnout 

toto přečíslování do grafického znázornění 

vzoru průkazu profesní způsobilosti řidiče 

(viz příloha č. 8). 

Neakceptováno. 
Nejedná se o body ve 

smyslu členění daného 

ustanovení na odstavce, 

pododstavce a body. Dané 

novelizační body proto 

takto vyjádřit nelze. 
 

 K čl. I bodu 25 (§ 15 odst. 4 bod 10):  

Z hlediska legislativní ekonomie 

doporučujeme tento bod jako samostatný 

vypustit a sloučit jeho obsah s předchozím 

bodem, který činí změnu v tomtéž 

ustanovení. 

Neakceptováno. 
Dle legislativních pravidel 

vlády má být každá změna 

ustanovení vyjádřena 

v samostatném 

novelizačním bodě. Stejně 

tak se jedná o změny, které 

spolu věcně nesouvisí. 

Z těchto důvodu 

předkladatel změny 

prováděné v § 15 odst. 4 

vyhlášky vyjádřil 

v samostatných 

novelizačních bodech. 

 

 K bodu 28 (příloha č. 8): 

a) Jelikož se na přední straně průkazu 

profesní způsobilosti řidiče nalézají ještě 

další náležitosti nereflektované v § 15 odst. 

3, doporučujeme do tohoto ustanovení 

doplnit anglický ekvivalent názvu průkazu 

„driver qualification card“ vytištěný 

velkými písmeny a kolonku 

„číslo/number“ (taktéž uvedeno velkými 

písmeny), která patrně označuje číslo 

průkazu. 

b) Jelikož se na zadní straně průkazu 

profesní způsobilosti řidiče nalézají ještě 

další náležitosti nereflektované v § 15 odst. 

4, doporučujeme do tohoto ustanovení 

Neakceptováno.  

Domníváme se, že je 

nadbytečné uvádět v  § 15 

vyhlášky další údaje již 

stanovené vzorem průkazu 

v příloze č. 8 vyhlášky, 

tím spíše že např. uváděné 

číslo průkazu (podél 

tabulky) je jedním 

z ochranných prvků 

průkazu.  
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doplnit vysvětlivky (levý dolní roh) a číslo 

průkazu (podél tabulky).  

 

 K přechodným ustanovení:  

Požadujeme, aby předkladatel komplexně 

vyhodnotil, zda není třeba doplnit do návrhu 

přechodná ustanovení, když jím dochází 

(mj.) 

1. ke změně pravidel ohledně obsahu 

výuky (např. otázka uznatelnosti výuky 

zčásti absolvované podle dosavadních 

ustanovení),  

2. k zahrnutí výcviku do rámce 

pravidelného školení (např. otázka 

povinnosti absolvovat výcvik, když návrh 

nabyde účinnosti v průběhu pravidelného 

školení)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. k aktualizaci náležitostí a vzoru 

průkazu profesní způsobilosti řidiče (např. 

otázka ponechání průkazů vydaných podle 

původního vzoru v platnosti – viz 

předkládací zpráva).  

 

Vysvětleno. 

Provozovatel školicího 

střediska je podle § 51 

odst. 1. písm. a) z. č. 

247/2000 Sb. povinen 

provádět výuku a výcvik 

podle (v rozhodnutí o 

udělení akreditace 

uvedeného) plánu pro 

zajištění výuky a výcviku, 

t.j. do doby ohlášení 

změny plánu jsou výuka a 

výcvik prováděny beze 

změny.  

Provozovatel školicího 

střediska je dále rovněž 

podle § 51 odst. 2 povinen 

oznámit krajskému 

úřadu změny údajů 

rozhodných pro udělení 

akreditace, kterým je 

podle § 50 odst. 1 písm. a) 

též písemný plán pro 

zajištění výuky a 

předložit o nich doklady 

do 15 dnů ode dne, kdy 

k nim došlo. Navrhovaná 

změna vyhlášky společně 

se  zahájení školení po 

nabytí účinnosti vyhlášky 

vyvolá splnění uvedené 

povinnosti ze strany 

provozovatele školicího 

střediska.    

   

 

Stávající průkazy profesní 

způsobilosti řidičů mají 

stanovenou platnost 5 let 

ode dne jejich vydání.  

 

Přechodná ustanovení 

v těchto 
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Tato připomínka je zásadní. připomínkovaných 

případech nejsou  nutná.  

 

 K čl. II:  

Upozorňujeme, že datum nabytí účinnosti 

23. května 2020, které podle předkládací 

zprávy odpovídá požadavku transponované 

směrnice a je uvedeno v návrhu, 

nekoresponduje s vyjádřením předkladatele 

v odůvodnění, podle nějž „[ú]činnost 

vyhlášky zohledňuje předpokládanou délku 

zbývajícího legislativního procesu 

souvisejícího návrhu novely zákona 

č. 247/2000 Sb., a je proto stanovena k 

prvnímu dni druhého kalendářního měsíce 

následujícího po jejím vyhlášení“. 

Požadujeme proto, aby byly jednotlivé části 

předkládaného legislativního materiálu v 

otázce účinnosti uvedeny do vzájemného 

souladu, přičemž vzhledem k absenci 

bližších informací ohledně předmětné 

novely prováděného zákona (viz naše 

předchozí připomínky) podotýkáme, že 

návrh vyhlášky nesmí nabýt účinnosti dříve 

než návrh zákona, který patrně novelizuje 

také zmocňovací ustanovení zákona  

č. 247/2000 Sb.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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 také dochází 

k transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/645. 

 

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

K bodu 11 [k poznámce pod čarou č. 17] 

Z formálních důvodů doporučujeme kulatou 

závorku za číselným označením předmětné 

poznámky pod čarou uvést ve formě horního 

indexu. 

Akceptováno. 

 K bodu 12 

Doporučujeme v navrhovaném znění uvést 

také označení předmětného pododstavce 

obdobně, jako např. v navrhovaném čl. I bod 

Akceptováno. 
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6., a materiál tak po formální stránce 

sjednotit. 

 K bodu 19  

Doporučujeme na konec předmětného 

novelizačního bodu doplnit tečku a materiál 

tak formálně sjednotit. 

Akceptováno. 

 K bodu 28 

Upozorňujeme, že z hlediska formálního by 

měl být předmětný novelizační bod ukončen 

tečkou a do uvozovek by mělo být umístěno 

celé navrhované znění přílohy, tedy včetně 

vyobrazených vzorů. Doporučujeme 

materiál změnit a doplnit ve smyslu 

uvedeném.  

 

Akceptováno. 

 K čl. II  

Upozorňujeme, že nelze stanovit datum 

nabytí účinnosti předkládané vyhlášky na 

23. 5. 2020, jak v předmětném článku 

navrhuje předkladatel a jak také uvádí v 

předkládací zprávě, neboť již v tuto chvíli 

lze konstatovat, že stanovené datum 

předchází dni vyhlášení tohoto právního 

předpisu. Předpokládáme, že předkladatel 

zamýšlel účinnost předmětné vyhlášky 

nastavit „k prvnímu dni druhého 

kalendářního měsíce následujícího po jejím 

vyhlášení“, jak uvádí ve zvláštní části 

důvodové zprávy, a proto doporučujeme 

materiál sjednotit a změnit ve smyslu 

uvedeném. 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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 také dochází 

k transpozici  směrnice 
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Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/645. 

 

Ministerstvo vnitra K bodu 3 ( § 1 písm. e)  

Dle našeho názoru chybí k možnosti stanovit 

rozsah části výuky v rámci pravidelného 

školení, která může proběhnout způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a podmínky 

průběhu této části výuky zákonné zmocnění 

a požadujeme proto tuto úpravu vypustit. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo 

za zásadní. 

Vysvětleno. 
Vládním návrhem zákona, 

kterým se mění zákon č. 

111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů, a 

další související zákony 

(sněmovní tisk č. 643), se 

mimo jiné upravuje 

zmocnění v § 48 odst. 7 

zákona č. 247/2000 Sb. 

takto: Učební osnovu 

pravidelného školení, 

podíl výuky a výcviku na 

celkovém rozsahu 

pravidelného školení, 

obsah výuky a výcviku, 

rozsah části výuky, která 

může proběhnout 

způsobem umožňujícím 

dálkový přístup,  

podmínky průběhu této 

části výuky a nejvyšší 

počet účastníků kurzu 

pravidelného školení 

stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

Tyto dílčí změny právní 

úpravy jsou prováděny 

s ohledem na požadavky 

plynoucí ze směrnice (EU) 

2018/645. 

 

Z tohoto důvodu je rovněž 

navrhováno nabytí 

účinnosti vyhlášky k 

prvnímu dni druhého 

kalendářního měsíce 

následujícího po jejím 

vyhlášení tak, aby byla 

zohledněna předpokládaná 

délka zbývajícího 
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legislativního procesu 

souvisejícího návrhu 

novely zákona č. 247/2000 

Sb. a byla provedena co 

nejrychlejší transpozice 

výše uvedené směrnice 

 K bodu 3 (§ 1 písm. c) a k § 21) 

Ustanovení § 21 stanoví obsah  

a rozsah výcviku v rámci školení bezpečné 

jízdy, což odpovídá zmocnění v § 52i odst. 3 

zákona č. 247/2000 Sb. Bylo by vhodné 

doplnit tuto část do vymezení předmětu 

úpravy v § 1. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

 K bodu 3 – k § 1 písm. g) 

K předmětnému zmocnění chybí ve 

vyhlášce odpovídající ustanovení, 

doporučujeme je doplnit, nebo neuvádět 

v předmětu úpravy této vyhlášky. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 

Ustanovení  § 1 písm. g) 

bylo z navrhovaného 

znění novely vyhlášky 

vyjmuto, neboť úprava 

uznávání pravidelného 

školení není ve stávající 

vyhlášce ani 

v předkládaném návrhu 

vyhlášky obsažena. 

Vnitrostátní právní úprava 

uznávání pravidelného 

školení bude nastavena až 

v návaznosti na stanovení 

pravidel pro jeho uznávání 

na unijní úrovni, k čemuž 

prozatím nedošlo.  

 

 Připomínky legislativně technické  

a formálního charakteru: 

 

Obecně: 

Některá ustanovení jsou vyznačena jako 

transpoziční (podtržením), postrádají však 

identifikační číslo CELEX, doporučujeme je 

doplnit ve smyslu čl. II přílohy č. 5 

Legislativních pravidel vlády, případně 

pokud se u těchto ustanovení nejedná  

o transpozici, zejména to předpokládáme  

Akceptováno. 

Podtržení upraveno tak, 

aby odpovídalo rozdílové 

tabulce. 
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u bodů týkajících se změny nadpisů, tak text 

tímto způsobem neoznačovat. 

 Připomínky legislativně technické  

a formálního charakteru: 

 

K bodu 8 (§ 2 odst. 1 písm. g) 

Doporučujeme z hlediska stylistiky 

navrhované ustanovení revidovat. Zejména 

upozorňujeme na to, že slova „zranitelných 

účastníků“ stylisticky nenavazují na slova 

„ve vztahu k“, slovo „jim“ budí dojem, že 

způsob řízení se má přizpůsobovat pouze 

zranitelným účastníkům, ale máme za to, že 

úmyslem bylo dané vztáhnout k celému 

předchozímu textu, „identifikace možných 

nebezpečných situací a jejich předvídání“ je 

to samé jako „odhad potenciálních 

nebezpečných situací“ a slovo „ještě“ je dle 

našeho názoru nadbytečné. 

 

 

 

Akceptováno částečně. 
Slova „jim“ a „ještě“ byla 

z navrhovaného textu 

odstraněna.  

Dále máme však za to, že 

Identifikovat = 

jednoznačně v krátkém 

čase určit možné 

nebezpečí např. z důvodu 

změny povrchu vozovky,  

náhlé změny počasí a pod. 

 

Odhadovat  = odhadovat, 

usuzovat, hodnotit 

případný vznik možných 

nebezpečných situací 

např. z důvodu hustějšího 

provozu, nebo rázu 

krajiny.  

 

 

 

 

 Připomínky legislativně technické  

a formálního charakteru: 

 

K bodu 12 (§ 3 odst. 2 písm. b) 

Před slovo „dokumenty“ navrhujeme doplnit 

text „b)“. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 21 – k § 15 odst. 3 

Máme za to, že popis se neshoduje  

s vyobrazením, jelikož modrý obdélník není 

umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd, ale 

tento kruh je v modrém obdélníku a v tomto 

kruhu až označení členského státu. 

Doporučujeme návrh upravit. 

 

Doporučující připomínka 

 

Akceptováno. 
Předmětný novelizační 

bod je vyjádřen takto „V § 

15 odst. 3 se na konci textu 

písmene b) doplňují slova 

„vytištěnou v bílé barvě v 

modrém obdélníku a 

umístěnou v kruhu 

dvanácti žlutých hvězd“.“ 

  

 Připomínky legislativně technické  

a formálního charakteru: 
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K bodům 23 až 25 (§ 15 odst. 4) 

Jelikož se novelizační body týkají téhož 

ustanovení, tj. § 15 odst. 4, navrhujeme 

prováděné změny tohoto ustanovení popsat 

v rámci jednoho novelizačního bodu. 

Neakceptováno. 

Dle legislativních pravidel 

vlády má být každá změna 

ustanovení vyjádřena 

v samostatném 

novelizačním bodě. Stejně 

tak se jedná o změny, které 

spolu věcně nesouvisí. 

Z těchto důvodu 

předkladatel změny 

prováděné v § 15 odst. 4 

vyhlášky vyjádřil 

v samostatných 

novelizačních bodech. 

 K bodu 26 (§ 21 odst. 1) 

Do výčtu skupin nebyla doplněna skupina 

A2, tudíž požadujeme novelizační bod uvést 

ve znění: „V § 21 odst. 1 úvodní části 

ustanovení se slova „AM a A a podskupinu 

A1“ nahrazují slovy „AM, A1, A2 nebo A“.“. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo 

za zásadní.  

Akceptováno. 

 K bodu 27 (§ 21 odst. 2) 

Smyslem návrhu je upravit skupiny 

řidičských oprávnění dle aktuálního 

legislativního stavu. Skupiny, které však 

nejsou uvedeny ani ve stávajícím znění 

vyhlášky, tedy skupiny B+E, C1+E, C+E, 

D1+E, D+E, jsou rovněž skupinami 

řidičských oprávnění, nadto jde o skupiny 

s výrazně odlišným způsobem jízdy, jelikož 

se jedná o řízení soupravy vozidel. Je proto 

z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích jednoznačně 

žádoucí, aby se i na tyto skupiny vztahoval 

obsah výcviku v rámci školení bezpečné 

jízdy. Proto požadujeme uvést novelizační 

bod ve znění: „V § 21 odst. 2 úvodní části 

ustanovení se slova „B, C a D a podskupiny 

B1, C1 a D1“ nahrazují slovy „B, C, D, B1, 

C1, D1, B+E, C1+E, C+E, D1+E nebo 

D+E“.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo 

za zásadní.      

 

Neakceptováno. 
Podle § 52i z. č. 247/2000 

Sb. je předmětem výcviku 

v rámci školení bezpečné 

jízdy  praktická jízda pod 

dohledem lektora 

zaměřená na předcházení a 

řešení situací, při kterých 

je značně ztížena možnost 

ovládat vozidlo za využití 

simulace střídání suché, 

mokré, kluzké plochy, 

nebo plochy s rozdílnou 

adhezí. Z tohoto důvodu 

není vhodné nacvičovat 

zvládání uměle 

navozeného smyku 

vozidla na polygonu  

s přípojným vozidlem. 

Cílem školení bezpečné 

jízdy je aby se řidič do této 

situace v běžném provozu 

vůbec nedostal.    
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 Připomínky legislativně technické  

a formálního charakteru: 

 

K čl. II – k nabytí účinnosti: 

 Odůvodnění uvádí, že navrhované 

nabytí účinnosti je odvozeno od požadavku 

transpozice směrnice a zohledňuje 

předpokládanou délku legislativního 

procesu související novely zákona č. 

247/2000 Sb., nicméně tomu neodpovídá 

text nyní předloženého návrhu, který navíc 

obsahuje datum účinnosti objektivně 

nesplnitelné. Doporučujeme nabytí 

účinnosti upravit. 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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 také dochází 

k transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/645. 

 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 
K čl. II 

Upozorňuje na skutečnost, že navrhované 

datum nabytí účinnosti vyhlášky 

nekoresponduje s odůvodněním k článku II. 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  transpoziční lhůtě 

směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 
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návrhu vyhlášky uvedeným ve zvláštní části 

důvodové zprávy.   

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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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 také dochází 

k transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/645. 

 

Ministerstvo 

zemědělství 
Obecně 

Vzhledem ke změnám v úvodní větě 

vyhlášky doporučujeme doplnit nový 

novelizační bod, který úvodní větu 

vyhlášky uvede do souladu s platným 

zněním zákona č. 247/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Neakceptováno. 

Název vyhlášky zní: 

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. 

 

Název vyhlášky se při 

dalších novelách této 

vyhlášky již nemění. 
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 K bodu 2 

Doporučujeme novelizační bod č. 2 uvést 

ve znění čl. 56 odst. 3  písm. c) 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 K bodu 3 

Novelizační bod č. 3 stanoví, že vyhláška 

upravuje i oblasti, pro které nemá 

zmocnění v ustanoveních zákona  

č. 247/2000 Sb., jež provádí. Z tohoto 

důvodu je nutné upravit novelizační bod  

č. 3 tak, aby v § 1 návrhu vyhlášky zůstaly 

pouze písmena a), d), f), g), a k).  

 

V písmenech b) a c) nelze z výše 

uvedeného důvodu uvést pravidelné 

školení. 

 

V návaznosti na tuto připomínku je nutné 

také upravit příslušná ustanovení návrhu 

vyhlášky, například novelizační bod č. 19. 

 

Předkladatel sice zmiňuje v předkládací 

zprávě, že v legislativním procesu se 

nachází novela zákona č. 247/2000 Sb., 

z dohledatelných informací ovšem 

vyplývá, že se jedná o poslanecký návrh, 

který ovšem nemění ustanovení, která 

provádí tato vyhláška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
K písm. b), c) a e) 

Vládním návrhem zákona, 

kterým se mění zákon č. 

111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů, a 

další související zákony 

(sněmovní tisk č. 643), se 

mimo jiné upravuje 

zmocnění v § 48 odst. 7 

zákona č. 247/2000 Sb. 

takto: Učební osnovu 

pravidelného školení, 

podíl výuky a výcviku na 

celkovém rozsahu 

pravidelného školení, 

obsah výuky a výcviku, 

rozsah části výuky, která 

může proběhnout 

způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, a 

podmínky průběhu této 

části výuky a nejvyšší 

počet účastníků kurzu 

pravidelného školení  

stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

Tyto dílčí změny právní 

úpravy jsou prováděny 

s ohledem na požadavky 

plynoucí ze směrnice (EU) 

2018/645. 

 

Ve zbytku má pak 

připomínkové místo na 

mysli zmocnění plynoucí z 

§ 50 odst. 4, § 51 odst. 5, § 
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§ 1 písm. g) stanoví, že vyhláška upravuje 

„pravidla pro uznávání pravidelného 

školení“, což souhlasí se zmocněním 

obsaženým v zákoně č. 247/2000 Sb., 

ovšem vyhláška samotná tuto oblast 

neupravuje. Doporučujeme doplnit 

ustanovení s těmito pravidly. 

52b odst. 8, § 52f odst. 2 a 

§ 52g odst. 5 zákona č. 

247/2000 Sb. Do úvodní 

věty návrhu novely 

vyhlášky však tato 

zmocňovací ustanovení 

nebyla doplňována, 

jelikož návrhem novely 

vyhlášky nejsou tato 

ustanovení nijak 

prováděna. Tyto oblasti 

právní úpravy jsou pouze 

obsaženy v úvodním nově 

vkládaném paragrafu 

vymezujícím předmět této 

vyhlášky č. 156/2008 Sb.  

 

 

Vysvětleno. 

Ustanovení  § 1 písm. g) 

bylo z navrhovaného 

znění novely vyhlášky 

vyjmuto, neboť úprava 

uznávání pravidelného 

školení není ve stávající 

vyhlášce ani 

v předkládaném návrhu 

vyhlášky obsažena. 

Vnitrostátní právní úprava 

uznávání pravidelného 

školení bude nastavena až 

v návaznosti na stanovení 

pravidel pro jeho uznávání 

na unijní úrovni, k čemuž 

prozatím nedošlo.  

 

 K bodu 4 

Hlava by měla představovat skupinu 

paragrafů a nikoliv pouze jeden. 

Doporučujeme upravit novelizační bod  

č. 4, aby hlava I neobsahovala pouze § 1.  

Neakceptováno. 
Vzhledem k nastavenému 

vnitřnímu členění 

vyhlášky na části, hlavy a 

díly a nutnosti 

prováděných změn, 

muselo být přistoupeno 

k tomuto znění 

novelizačního bodu. 
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 K bodu 5 

Novelizačním bodem č. 5 vkládaný § 1a 

nelze vkládat za § 1, neboť za § 1 je již 

vložen obsah novelizačního bodu č. 4.  

 

 

Neakceptováno. 
Vzhledem k nastavenému 

vnitřnímu členění 

vyhlášky na části, hlavy a 

díly a nutnosti 

prováděných změn, 

muselo být přistoupeno 

k tomuto znění 

novelizačního bodu. 

 K bodu 13  

V novelizačním bodě č. 13 doporučujeme 

doplňované písmeno m) doplnit také  

o omezení jízdy některých vozidel 

v jiných státech EU, s ohledem na 

individuální omezování jízdy některých 

vozidel v jednotlivých členských státech. 

Vysvětleno. 

Navrhovaný odst. 4 § 11 

vyhlášky akceptuje 

ustanovení směrnice o 

tom, aby obsah 

pravidelného školení 

odpovídal zvláštním 

potřebám řidičů,  tzn. 

bude-li se jednat o řidiče 

MKD, nic nebrání 

provozovateli školicího 

střediska, aby je školil a 

seznámil např. také 

s omezeními jízdy 

některých vozidel 

v různých členských  

státech.  

 

 K bodu 14 

V novelizačním bodě č. 14 doporučujeme 

doplnit, že se jedná o přepravu „zdravotně 

postižených osob“ nebo uvést „osob se 

zdravotním postižením“. 

Akceptováno. 

Upraveno tak, že se jedná 

o osoby se zdravotním 

postižením. 

 K bodu 23, 24, 25 

Doporučujeme novelizační body č. 23, 24 

a 25 spojit. 

Neakceptováno 

Dle legislativních pravidel 

vlády má být každá změna 

ustanovení vyjádřena 

v samostatném 

novelizačním bodě. Stejně 

tak se jedná o změny, které 

spolu věcně nesouvisí. 

Z těchto důvodu 

předkladatel změny 

prováděné v § 15 odst. 4 

vyhlášky vyjádřil 

v samostatných 

novelizačních bodech. 
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   K čl. II 

Návrh vyhlášky a předkládací zprávy 

zmiňuje termín nabytí účinnosti vyhlášky 

23. května 2020, zatímco odůvodnění 

počítá s termínem „prvního dne druhého 

kalendářního měsíce následujícího po 

jejím vyhlášení“. Doporučujeme texty 

sjednotit a účinnost vhodně stanovit. 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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 také dochází 

k transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/645. 

 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 
Po stránce formální 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 

náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády,  

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády 

ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v Evropské unii, 

v platném znění. 

Akceptováno. 

Podtržení a rozdílová 

tabulka byly upraveny.  
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Výkaznictví není zpracováno v souladu 

s požadavky výše uvedených usnesení 

vlády. V podrobnostech níže. 

V rozdílové tabulce navrhujeme nahradit  

u čl. 1 bod 20 celexové číslo „32018L0645“ 

číslem „32003L0059“, neboť písm. b) 

v bodě 2. přílohy II směrnice 2003/59/ES 

nebylo doposud novelizováno. S tím souvisí 

nutnost uvést v rozdílové tabulce správné 

označení příslušné části směrnice. 

Dále k čl. 1 bodu 22 v rozdílové tabulce 

navrhujeme uvést také první odrážku v bodě 

i) v písm. b) bodu 2. přílohy směrnice 

2018/645 (vypuštění zmínky  

o podskupinách ze směrnice). 

 

 

 Připomínky a případné návrhy změn:  
Obecně: 

Součástí materiálu nejsou v rozporu 

s Metodickými pokyny srovnávací tabulky 

k dotčeným směrnicím. Z databáze eKlep 

vyplývá, že předkladatele nerozlišuje mezi 

srovnávací a rozdílovou tabulkou, neboť 

v kolonce „srovnávací tabulka“ je vložena 

tabulka rozdílová. Rozdílová tabulka 

následuje vlastní návrh, kdežto tabulka 

srovnávací právní předpis EU, tj. každá 

dotčená směrnice má svoji srovnávací 

tabulku. Ty je nutno v upraveném znění 

k materiálu přikládat. Ze srovnávacích 

tabulek vyplývají další informace týkající se 

implementace. Například z nich vyčteme, 

zda-li předkladatel využívá fakultativních 

ustanovení obsažených ve směrnicích, či 

která ustanovení jsou ze své povahy dle 

názoru předkladatele nerelevantní 

k transpozici. Zde si nelze vystačit 

s případným tvrzením, že předkladatel učinil 

v rámci svého rezortu úvahu a rozhodl se 

ustanovení směrnice využít/nevyužít. Úmysl 

předkladatele musí být seznatelný 

Akceptováno.  

Návrh byl ve smyslu 

připomínky upraven. 

V této souvislosti 

upozorňujeme, že 

Ministerstvo dopravy není 

gestorem směrnice 

2004/66/ES, srovnávací 

tabulku k této směrnici 

jsme nicméně dílčím 

způsobem (u ustanovení 

týkajících se návrhu 

vyhlášky) a přikládáme ji 

k překládanému materiálu. 

Zajištění vložení do 

databáze ISAP bude 

nicméně na gestorovi 

směrnice. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSGCCHO3)



s předložených podkladů. Navrhujeme 

přiložit srovnávací tabulky ke směrnici 

2018/645, směrnici 2003/59/ES a směrnici 

2004/66/ES.  

Jde-li o obecné požadavky na výkaznictví, 

uvádíme, že ve vlastním návrhu, který 

obsahuje implementační ustanovení, je 

nutno tato ustanovení podtrhnout, opatřit 

celexovým číslem a zanést do rozdílové 

tabulky. Dále se vyžaduje odpovídající 

formulace úvodního ustanovení předpisu a 

přiložení relevantních srovnávacích tabulek. 

Předkladatel v předloženém materiálu 

splňuje tyto požadavky pouze částečně. 

Podtržená jsou ustanovení v celém návrhu 

(často bez uvedení celexového čísla a 

zanesení do rozdílové tabulky), přičemž 

podtržení je dle Legislativních pravidel 

vlády výrazem implementačního 

ustanovení. Podtržené jsou i samostatně 

novelizované nadpisy, které za 

implementační nelze mít s jistotou. 

Podtržení je nutno užívat přiměřeně. Od 

zpracování uvedeného výkaznictví lze 

ustoupit v případě drobných úprav 

implementačních ustanovení (např. 

nahrazení pojmu, ke kterému dochází 

v návaznosti na formulační změny v jiných 

vnitrostátních předpisech), kterými není 

ohrožena již dosažená úroveň implementace. 

V takových případech se upraví pouze 

příslušné srovnávací tabulky, aby 

obsahovaly aktuální znění transpoziční 

úpravy. Podtržení navrhujeme zrevidovat. 

 K implementaci směrnice 2018/645: 

1. Z materiálu, resp. ze srovnávací tabulky 

dostupné v databázi ISAP není zřejmé 

zajištění implementace těchto ustanovení 

směrnice: 

- bod i) písm. a) bodu 1 přílohy – minimální 

úroveň kvalifikace; 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice stanoví, že 

minimální úroveň 

kvalifikace musí být 

srovnatelná alespoň 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSGCCHO3)



 s úrovní 2 evropského 

rámce kvalifikací 

stanovenou v příloze II 

doporučení Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 

23. dubna 2008. Tato 

úroveň je v předmětném 

doporučení formulována 

značně obecným 

způsobem, přičemž 

konkrétně znamená 

základní faktické znalosti 

v oboru práce, základní 

kognitivní a praktické 

dovednosti požadované při 

používání relevantních 

informací za účelem 

plnění úkolů a řešení 

běžných problémů s 

použitím jednoduchých 

pravidel a nástrojů, 

pracovat pod dohledem 

s určitou mírou 

samostatnosti. Školení, 

které musí řidič pro účely 

získání kvalifikace 

absolvovat je upraveno v § 

47 a násl. zákona č. 

247/2000 Sb., a ve 

vyhlášce č. 156/2008 Sb. 

V této vyhlášce je detailně 

specifikováno zaměření 

školení, které má zajistit, 

že si řidič osvojí nezbytné 

znalosti a dovednosti. 

Školení je realizováno 

školicími středisky, 

kterým byla udělena 

akreditace, přičemž ty jej 

musí realizovat odborně 

způsobilými osobami a na 

základě schváleného plánu 

pro zajištění výuky a 

výcviku. Výše uvedené 

tedy minimální úroveň 

kvalifikace nepochybně 

zajišťuje. 
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 - bod i) písm. b) bodu 1 přílohy (bod 2.1. 

oddílu 2 přílohy I směrnice 2003/59/ES – 

možnost kombinující návštěvu kurzu a 

zkoušku) a písm. c) bodu 1 přílohy (oddíl 

3 přílohy I směrnice 2003/59/ES – 

zrychlená výchozí kvalifikace stanovená 

v čl. 3 odst. 2) – nová úprava je v zásadě 

stejná jako úprava dosavadní, tudíž je již 

zřejmě řádně transponovaná (nutno 

prokázat ve srovnávací tabulce). 

Považujeme však za nutné, aby byl 

objasněn postoj předkladatele minimálně 

k fakultativním směrnicovým 

ustanovením. Ze znění srovnávací tabulky 

ke směrnici 2018/645, která je dostupná 

v databázi ISAP, lze vyčíst, že uvedená 

úprava je transponovaná pouze částečně a 

má být implementována také předloženým 

návrhem; 

Akceptováno.  

Srovnávací tabulka byla 

upravena. 

 - písm. c) bodu 1 přílohy (oddíl 4 přílohy I 

směrnice 2003/59/ES – povinné 

pravidelné školení stanovené v čl. 3 odst. 

1 písm. b) – i zde je nezbytné vyjádřit 

úmysl předkladatele ve vztahu 

k fakultativní směrnicové úpravě 

v odstavci druhém – započítávání školení 

dle jiných předpisů; 

Akceptováno.  

Fakultativní ustanovení 

nebylo využito, 

srovnávací tabulka byla 

v tomto smyslu upravena. 

 - písm. d) bodu 2 přílohy (oddíl 5 přílohy II 

směrnice 2003/59/ES – přechodná 

ustanovení) – nutno vykázat ve srovnávací 

tabulce, že průkazy kvalifikace řidiče 

vydané do 23. května 2020 zůstávají 

v platnosti až do skončení jejich platnosti. 

Akceptováno. 

Výkaznictví upraveno. 

 2. K bodu vii) písm. a) bodu 1 přílohy 

směrnice 2018/645 (bod 1.6. oddílu 1 

přílohy I směrnice 2003/59/ES) uvádíme, že 

implementační úprava v § 2 odst. 3 písm. b) 

vyhlášky obsahuje některé položky nad 

rámec směrnice – viz síly působící na 

cestující, výpočet užitečného objemu, klidné 

brzdění. Navrhujeme upravit ustanovení 

vyhlášky. 

Vysvětleno. 

Jak vyplývá např. z názvu 

přílohy I směrnice 

2003/59/ES jsou 

požadavky na kvalifikaci a 

výcvik uvedené v této 

příloze chápány jako 

minimální. Stanovení 

položek nad rámec 

směrnice tedy není dle 

našeho názoru v rozporu 
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 se směrnicí a předmětné 

ustanovení není třeba 

upravovat. 

 3. K bodu x) písm. a) bodu 1 přílohy 

směrnice 2018/645 (bod 3.7. oddílu 1 

přílohy I směrnice 2003/59/ES) uvádíme, že 

v příslušném bodě směrnice došlo 

k formulačním změnám (viz nové 

formulace: hospodářská soutěž, přepravci, 

nebezpečné věci, přeprava zvířat). Dáváme 

ke zvážení, zda změny nezohlednit v § 6 

odst. 2 vyhlášky. 

 

  

 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že znění § 

6 odst. 2 vyhlášky není 

třeba měnit a že namítané 

formulační znění lze 

podřadit pod stávající 

znění tohoto ustanovení.  

 4. K písm. c) bodu 1 přílohy (oddíl 4 přílohy 

I směrnice 2003/59/ES – povinné pravidelné 

školení stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) 

žádáme vyjasnit, zda je vnitrostátní právní 

úpravou dostatečně reflektován směrnicový 

požadavek, aby v rámci pravidelného 

školení byla probrána řada různých témat. 

Tento požadavek je obdobně vyjádřen v čl. 1 

odst. 3 směrnice 2018/645 (čl. 7 třetí 

pododstavec směrnice 2003/59/ES), a to 

formulací: školení pokrývá širokou škálu 

předmětů. Nadto není zřejmá transpozice 

požadavku, aby bylo zahrnuto i opakování 

školení, pokud se ukáže, že řidič potřebuje 

zvláštní dodatečné školení.  

 

Vysvětleno. 

§ 48 odst. 1 zákona č. 

247/2000 Sb., stanoví, že 

předmětem pravidelného 

školení je prohloubení 

znalostí získaných při 

vstupním školení. Tyto 

vymezuje § 47 odst. 1 

tohoto zákona. V § 11 

odst. 1 vyhlášky č. 

156/2008 Sb. je dále 

stanoveno, že učební 

osnova pravidelného 

školení navazuje na učební 

osnovu vstupního školení 

podle § 47 zákona č. 

247/2000 Sb., která je 

doplněna o aktuální 

témata, přičemž oblasti, 

z nichž jsou tato aktuální 

témata, jsou vymezeny v § 

11 odst. 2 vyhlášky. 

Návrhem vyhlášky je dále 

do § 11 doplněn nový 

odstavec 5, který 

požaduje, aby výuka 

zahrnovala nejméně jeden 

předmět týkající se 
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bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích 

a odpovídala zvláštním 

potřebám řidiče v oblasti 

odborné přípravy.  

Ve vztahu k požadavku, že 

v průběhu 35 hodin by 

mělo být zahrnuto i 

opakování školení, pokud 

se ukáže, že řidič 

potřebuje zvláštní 

dodatečné školení lze 

uvést, že pravidelní 

školení je rozděleno do 

ročních kurzů v rozsahu 7 

hodin (viz § 48 odst. 2 

zákona č. 247/2000 Sb.). 

Řidič tedy neabsolvuje 35 

hodin pravidelného 

školení najednou, ale 

v průběhu 5 let (každý rok 

7 hodin). Toto časové 

rozvržení umožňuje 

průběžné opakování 

témat, jež jsou předmětem 

školení, jakož i možnost 

řidiče každý rok v rámci 

pravidelného školení 

vznést otázky, u nichž 

potřebuje dodatečné 

informace. V této 

souvislosti lze též 

upozornit na § 11 odst. 5 

návrhu vyhlášky, který 

požaduje, aby výuka 

odpovídala zvláštním 

potřebám řidiče v oblasti 

odborné přípravy, což 

kromě (zohlednění 

například přepravních 

operací, které řidič v rámci 

své práce provádí) v sobě 

obsahuje i případné 

zopakovaní určitých témat 

pro řidiče potřebných. 

Výše uvedené, dle našeho 

názoru, nevyžaduje  
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transpozici požadavků 

zmíněných v připomínce. 

 5. V oddílu 2 přílohy II směrnice 

2003/59/ES, tj. v bodě i) písm. b) bodu 2. 

přílohy směrnice 2018/645 nacházíme 

požadavek, aby na straně 1 průkazu 

kvalifikace řidiče byl nápis vzor Evropské 

unie, a to v jazyku členského státu 

vydávajícího průkaz. Navrhujeme vysvětlit, 

jak je požadavek transponován.  

 

Vysvětleno. 

Transpozice tohoto 

požadavku je obsažena ve 

vzoru průkazu profesní 

způsobilosti řidiče, 

konkrétně na pozadí 

přední části průkazu. 

Předmětný vzor je 

nedílnou součástí 

vyhlášky, konkrétně její 

přílohy č. 8 vyhlášky.  

 K bodu 3. - § 1 

Podtrhávat navrhujeme pouze 

implementační části navrhovaného § 1. 

K novelizačnímu bodu navrhujeme doplnit 

celexová čísla směrnic uvedených 

v poznámce pod čarou č. 16, neboť směrnice 

standardně vyžadují plnění referenční 

povinnosti – viz například čl. 3 odst. 1 

pododstavec druhý směrnice 2018/645. 

Akceptováno. 

Podtržení a celexová čísla 

upravena. 

 

 K bodu 11. - § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky 

O nařízení (jakožto předpisu EU) mluvíme 

jako o přímo použitelném předpisu Evropské 

unie. Slovo „právního“ v navrhovaném 

znění § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky 

navrhujeme vypustit.  

Akceptováno. 

Text ustanovení upraven. 

 K bodu 21. - § 15 odst. 3 písm. b) vyhlášky 

Směrnice 2003/59/ES ve vztahu k poznávací 

(rozlišovací) značce stanoví, že je zobrazena 

v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a 

obkroužena 12 žlutými hvězdami. 

Navrhované znění § 15 odst. 3 písm. b) 

vyhlášky stanoví, že modrý obdélník je 

umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd. 

Navrhujeme rozpor odstranit. Vlastní vzor 

průkazu v navrhované příloze č. 8 vyhlášky 

směrnici odpovídá.  

Akceptováno. 

Předmětný novelizační 

bod je vyjádřen takto „V § 

15 odst. 3 se na konci textu 

písmene b) doplňují slova 

„vytištěnou v bílé barvě  

v modrém obdélníku  

a umístěnou v kruhu 

dvanácti žlutých hvězd“.“. 

 

 K článku II účinnost vyhlášky 

Navrhované nabytí účinnosti dnem 23. 5. 

2020 sice vyhovuje transpoziční lhůtě ve 

směrnici 2018/645, která toho dne končí. Je 

to však datum neuskutečnitelné, neboť toho 

času je vyhláška stále v mezirezortním 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  transpoziční lhůtě 

směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 
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připomínkovém řízení. Navrhovaná 

transpoziční opatření nebudou přijata včas. 

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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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 také dochází 

k transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/645. 

 

Magistrát hlavního 

města Prahy 

K bodu 1 (Části první Hlavě I) 

slovo „Nadpis“ nahradit slovy „V Části 

první nadpis“ 

Akceptováno. 

 K bodu 17 (§ 10 odst. 5) 

za text „§ 10 odst. 5“ vložit slova „úvodní 

části“ 

 

Akceptováno. 

 K bodu 18 (§ 10 odst. 6) 

- za text „§ 10 odst. 6“ vložit slova „úvodní 

části“ 

Akceptováno. 

 K bodu 22 (§ 15 odst. 3 písm. c k bodům 8 

a 9) 

- navrhovaný bod, v souladu s čl. 56 odst. 2 

písm. h) Legislativních pravidel vlády, 

nahradit 2 body ve znění: 

 „V § 15 odst. 3 písm. c) se bod 8 zrušuje.  

   Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 8.“ 

 „V § 15 odst. 3 písm. c) bodě 8 se slova 

 „a podskupiny“ zrušují.“ 

Neakceptováno. 
Nejedná se o body ve 

smyslu členění daného 

ustanovení na odstavce, 

pododstavce a body. Dané 

novelizační body proto 

takto vyjádřit nelze. 
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 K bodům 23 až 25 (§ 15 odst. 4 k bodům 9 

až 11) 

- u bodů 23 až 25 za text „§ 15 odst. 4“ 

vložit odkaz na příslušný bod 

- u bodu 25 slova „se text „95.dd.mm.rrrr“ 

nahrazuje textem“, v souladu s čl. 57 odst. 

3  

 

 

 

- a odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „se slova 

„95.dd.mm.rrrr“ nahrazují slovy“ 

Neakceptováno. 
Nejedná se o body ve 

smyslu členění daného 

ustanovení na odstavce, 

pododstavce a body. Dané 

novelizační body proto 

takto vyjádřit nelze. 

 

 

Neakceptováno. 
V daném spojení se 

nevyskytuje žádné slovo, 

je proto nutné užít výraz 

text. 

 K bodu 28 (k příloze č. 8) 

- uvozovky za nadpisem vypustit 

- na konci textu doplnit uvozovky nahoře  

a tečku 

 

 

Akceptováno. 

 K článku II 

- zvážit datum účinnosti (meziresortního 

připomínkového řízení bude ukončeno 

dne 28. května 2020) 

 

 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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 
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(sněmovní tisk č. 643), 

kterými také dochází 

k transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/645. 

 

Krajský úřad 

Libereckého kraje 
K bodu 19 

Navrhujeme drobnou změnu v ustanovení  

§ 11 odst. 6, poslední věta návrhu vyhlášky, 

která zní: 

„Výuku prováděnou způsobem 

umožňujícím dálkový přístup lze absolvovat 

až po vykonání zbývajícího rozsahu výuky 

nebo výcviku“. 

 
Text po navrhované změně: 

Výuku prováděnou způsobem umožňujícím 

dálkový přístup lze absolvovat až po 

vykonání zbývajícího rozsahu výuky  

a výcviku. 

 
Zdůvodnění: 

Součástí odůvodnění návrhu nové vyhlášky 

jsou i tabulky, viz níže, kde jsou stanoveny 

varianty způsobu provádění pravidelného 

školení, kdy možnost e-learningové hodiny 

výuky je stanoven v obou případech až po 

absolvování předepsané výuky i výcviku, 

nikoliv výuky nebo výcviku.  

Při použití spojky nebo by bylo možné 

provést hodinu e-learningu mezi výukou  

a výcvikem, případně mezi výcvikem  

a výukou.  

 

Níže v tabulce jsou uvedeny varianty 

způsobu provádění pravidelného školení 

s možnými kombinací 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  

Akceptováno. 
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Výuka 6 hodin 5 hodin 
E-learning 0 hodin 1 hodina 

 

 K bodu 26 

Dále navrhujeme doplnit do ust. § 19 odst. 

2 a § 21 odst. 1, k již zde uvedeným 

skupinám řidičského oprávnění AM, A a A1, 

skupinu A2, která v těchto ustanoveních 

chybí. 

 

Akceptováno. 

Krajský úřad 

Moravskoslezského 

kraje 

K čl. II, Účinnost 

Upozorňujeme na skutečnost, že stanovené 

datum nabytí účinnosti předmětné vyhlášky, 

tj. 23. května 2020, již uplynulo, a navíc není 

v souladu s tvrzením v důvodové zprávě, 

podle něhož účinnost vyhlášky zohledňuje 

předpokládanou délku zbývajícího 

legislativního procesu souvisejícího návrhu 

novely zákona č. 247/2000 Sb., a je proto 

stanovena k prvnímu dni druhého 

kalendářního měsíce následujícího po jejím 

vyhlášení. Navrženou účinnost vyhlášky je 

tedy třeba upravit tak, aby návrh znění čl. II 

korespondoval s důvodovou zprávou, a tak, 

aby účinnost vyhlášky nastala nejdříve dnem 

nabytí účinnosti předmětného zákona. 

 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem  

k  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. 

Účinnost vyhlášky se 

proto navrhuje ode dne 1. 

října 2020, tedy tak, aby 

tento návrh vyhlášky 

zároveň 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 také dochází 

k transpozici  směrnice 

Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2018/645. 

 

Krajský úřad 

Středočeského kraje 
K bodu 3 

V souvislosti s § 1 písm. h) vyhlášky 

upozorňujeme na nutnou potřebu 

aktualizace přílohy č. 3 k vyhlášce č. 

Neakceptováno. 
Připomínka jde nad rámec 

zmocnění směrnice 

2018/645.  
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156/2008 Sb., na kterou předmětné 

ustanovení odkazuje, neboť značení oborů a 

jednotná klasifikace doznala od roku 2008 

značných změn.   

 

Tato připomínka je doporučující. 

 

Odůvodnění: 

Podle informací Národního ústavu pro 

vzdělávání je předmětná tabulka již několik 

let překonána. Při hodnocení podkladů pro 

zařazení lektorů akreditovaných školicích 

středisek nejsou potřebné údaje aktuální, 

některá označení oborů již nekorespondují a 

vlivem těchto okolností by mohlo dojít 

k poškození lektora vydáním zamítavého 

rozhodnutí.  

 

 

 

  

 Zásadní připomínka 

 

K bodu 5 

Navrhujeme vložit v § 1 za odst. 2 nový odst. 

3 tohoto znění: 

 

„(3) Vyučovací a výcviková hodina trvá 60 

minut.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

Jednoduché řešení dlouhodobých nejasností 

a sporů mezi provozovateli akreditovaných 

školicích středisek (dále jen „AŠS“), kteří 

odvádějí kvalitní školení, provozovateli 

AŠS, kterým na kvalitě přípravy řidičů 

nezáleží (a prosazují 45 minut a školení bez 

přestávek) a krajskými úřady, které mnohdy 

při kontrolách naráží na nedostatečnou 

legislativní specifikaci.  

 

Neakceptováno. 

§ 1a odst. 1 písm. a) i b) 

připomínkovaného znění 

novely, stejně jako 

ustanovení § 47 a § 48 z.  

č. 247/2000 Sb. rozsah 

vstupního školení, 

vstupního školení  

v rozšířeném rozsahu,  

pravidelného školení  

i kurzu pravidelného 

školení uvádí pouze  

v (celých) hodinách.    

 K bodu 6 

Ustanovení § 2 odst. 1 písmeno c) 

navrhujeme doplnit o vhodnou terminologii 

tak, aby korespondovala se smyslem  

a účelem příslušného ustanovení Směrnice 

Neakceptováno. 

Navrhovaný text znění § 2 

odst. 1 písm. c) plně 

akceptuje znění přílohy 1  

směrnice 2018/645 
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(EU) 2018/645 v následujícím znění, jakož 

i doplnit chybějící části ustanovení, neboť 

jejich zkrácená verze v návrhu je vytržená 

z kontextu.  

 

 

 

 

 

 

 

Ustanovení § 2 odst. 1 písmeno c) 

navrhujeme doplnit o vhodnou terminologii 

tak, aby korespondovala se smyslem a 

účelem příslušného ustanovení Směrnice 

(EU) 2018/645 v následujícím znění: 

 

„c) meze použití brzd a retardéru, 

kombinované použití brzd a retardéru, 

efektivní využívání vztahu mezi rychlostí 

vozidla a převodovým poměrem, využití 

setrvačnosti vozidla, využívání způsobů 

zpomalení a brzdění při jízdě na svazích, 

zásahy v případě poruchy, využívání 

elektronických a mechanických zařízení, 

jako jsou elektronický stabilizační program 

(ESP), vyspělé systémy nouzového brzdění 

(AEBS), protiblokovací brzdový systém 

(ABS), systémy kontroly trakce (TCS) a 

palubní monitorovací systémy (IVMS) a 

další asistenční nebo automatizační zařízení, 

která jsou schválena k používání,“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Odůvodnění:  

K využití vztahu mezi rychlostí vozidla  

a převodovým poměrem dochází vždy, při 

každé jízdě s jakýmkoliv vozidlem. Ovšem 

nikoli vždy se jedná o vhodný či efektivní 

vztah. Smyslem předmětného ustanovení je 

správné a efektivní využívání rychlosti 

vozidla a možností převodovky s ohledem 

na bezpečnost provozu, zásady ekonomické 

jízdy, ale i s ohledem na životní prostředí. 

Při neefektivním využívání vztahu mezi 

uvedené pod bodem 1 

písm. a) podbod ii), které 

mění bod 1.2 oddílu 1 

přílohy 1 směrnice 

2003/59/ES, pouze za 

využití obecně 

používaného výrazu 

retardér namísto výrazu 

zpomalovač.   

   

 

Vysvětleno. 

Jelikož ustanovení odst. 1 

§ 2 navrhované vyhlášky 

uvádí, že témata společné 

části výuky 

specifikovaná pod 

jednotlivými písm. je 

zaměřena na teorii 

pokročilého racionálního 

řízení a zásad bezpečné 

jízdy, je užití 

navrhovaného textu 

efektivní využívání 

nadbytečné. 
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rychlostí vozidla a převodovým poměrem 

může docházet k omezení plynulosti 

provozu, zpomalení jízdní soupravy, nutnost 

řazení nižších převodových stupňů 

s efektem vyšších otáček motoru, spalování 

více paliva s negativním vlivem na životní 

prostředí, nemluvě o rizikových situacích.  

Co do významu slov, ke splnění účelu  

a smyslu ustanovení, jde primárně  

o efektivní či smysluplné využívání 

předmětného vztahu pokud možno tak, aby 

řidič tato pravidla nejen znal, ale trvale si je 

osvojil a byl schopen je realizovat v praxi. 

Totéž platí o slovu „užití“, kdy se nejedná  

o jednorázové užití, nýbrž o cíl trvalého 

využívání způsobů zpomalení.  

 

 K bodu 8 

Ustanovení § 2 odst. 1 písmeno c) 

navrhujeme doplnit o vhodnou terminologii 

tak, aby korespondovala se smyslem  

a účelem příslušného ustanovení Směrnice 

(EU) 2018/645 v následujícím znění, jakož 

i doplnit chybějící části ustanovení, neboť 

jejich zkrácená verze v návrhu je vytržená 

z kontextu. Navíc ustanovení písm. g) je 

oproti rozdílové tabulce a textu směrnice 

zapracováno jen z části  :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Navrhovaný text písm. f)  

a g) § 2 odst. 1 akceptuje 

text směrnice pod bodem 1 

písm. 4) podbodu iv) 

přílohy směrnice 

2018/645, kdy např. věta 

vyhlášky: f) předvídání a 

hodnocení rizik v silničním 

provozu za různých stavů 

vozovky, dopravních a 

povětrnostních podmínek a 

přizpůsobení jim způsobu řízení 

vyjadřuje větu směrnice: 
uvědomovat si různé stavy 

vozovky, dopravní a 

povětrnostní podmínky a 

přizpůsobovat jim způsob 

řízení, předvídat blížící se 

události, porozumět tomu,   
nebo další text směrnice: 
umět rozpoznat nebezpečné 

situace a být schopen zvládat 

stres, který z toho vyplývá, 

zejména ve vztahu k velikosti a 

hmotnosti vozidel a 

zranitelných účastníků 

silničního provozu, jako jsou 

chodci, cyklisté a řidiči 

dvoukolových motorových 

vozidel a přizpůsobovat jim 

způsob řízení; vyjadřuje dále 

pod písm. f) umění rozpoznat 
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„f) schopnost předvídat a vyhodnocovat 

rizika v silničním provozu, uvědomovat si 

různé stavy vozovky, dopravní  

a povětrnostní podmínky a přizpůsobovat 

jim způsob řízení, předvídat blížící se 

události, porozumět tomu, jak připravovat 

a plánovat cesty během mimořádných 

povětrnostních podmínek, být obeznámen  

s používáním příslušného bezpečnostního 

vybavení a chápat, kdy cesta musí být 

v důsledku extrémních povětrnostních 

podmínek odložena nebo zrušena, 

přizpůsobení způsobu řízení rizikům 

provozu, včetně nebezpečného chování  

v dopravě nebo rozptýlení při jízdě, 

přizpůsobovat způsob řízení rizikům 

provozu, včetně nebezpečného chování  

v dopravě nebo rozptýlení při jízdě  

(v důsledku používání elektronických 

zařízení, jídla, pití apod.) 

 

g) schopnost umět rozpoznat nebezpečné 

situace a být schopen zvládat stres, který  

z toho vyplývá, zejména ve vztahu  

k velikosti a hmotnosti vozidel  

a zranitelných účastníků silničního provozu, 

jako jsou chodci, cyklisté a řidiči 

dvoukolových motorových vozidel  

a přizpůsobovat jim způsob řízení; 

identifikaci možných nebezpečných situací  

a jejich předvídání; odhad potenciálních 

nebezpečných situací a volbu vhodných 

opatření, která zvyšují bezpečnost do té 

míry, aby v případě, že potenciálně 

nebezpečná situace nastane, bylo možno 

hrozící srážce nebo nárazu ještě předejít.“. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

nebezpečné situace a schopnost 

zvládat stres, který z toho 

vyplývá, zejména ve vztahu k 

velikosti a hmotnosti vozidel a 

zranitelných zranitelným 

účastníkům silničního provozu 

a přizpůsobovat jim způsob 

řízení. 

 

 

Vysvětleno. 

Jelikož ustanovení odst. 1 

§ 2 navrhované vyhlášky 

uvádí, že témata společné 

části výuky 

specifikovaná pod 

jednotlivými písm. je 

zaměřena na teorii 

pokročilého racionálního 

řízení a zásad bezpečné 

jízdy, je užití 

navrhovaných doplnění  

nadbytečné, tím spíše, že 

obsah školení má 

odpovídat zvláštním 

potřebám řidiče. 
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Odůvodnění:  

Meritem tohoto ustanovení jsou schopnosti  

a znalosti, kterými má absolvent disponovat, 

pročež je na místě volit vhodnou 

terminologii, aby každý lektor vyvíjel snahu 

cíl naplnit. Ovšem tento cíl musí být znám 

stejně jako subjekt předaných informací. 

Nejdůležitější pak je jejich osvojení. Tedy 

primárně schopnost, jakožto vlastnost 

řidiče.  

Schopnost umět rozpoznat (případně 

schopnost rozpoznat) je z hlediska oblasti, 

kterou upravuje předmětná norma vhodnější, 

něž slovo „umění“.  

Některé navrhované slovní obraty se nejeví 

jako vhodné, neboť zcela nevystihují záměr 

transponované legislativy. Např.: 

„přizpůsobení způsobu řízení“ – řidič se 

nepřizpůsobuje způsobu řízení, nýbrž on, 

řidič se schopností rozpoznat rizika, 

přizpůsobuje způsob řízení nějakým 

rizikům. Auto neřídí samo o sobě, ale řídí ho 

řidiči, kteří by měli disponovat právě těmi 

schopnostmi a znalostmi požadovanými 

příslušnou směrnicí.  

 

 

Vysvětleno. 

Předmětem 

pravidelného školení 

řidičů je podle § 48 odst. 

1 z. č. 247/2000 Sb. 

prohloubení znalostí 

získaných při vstupním 

školení, tzn. pravidelná 

školení mají za cíl 

zdokonalit  již získané 

znalosti a dovednosti 

řidiče vstupním 

školením a praxí a má 

zohledňovat potřeby 

v oblasti odborné přípravy 

odpovídající konkrétním 

přepravním operacím 

prováděným řidičem a 

vývoji příslušných 

právních předpisů a 

techniky a měl by pokud 

možno odpovídat 

zvláštním potřebám řidiče 

v oblasti odborné přípravy 

(viz oddíl 4 přílohy 

směrnice).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K bodu 9 

Navrhujeme v § 2 odst. 2 za slova „obsahuje 

výuku“ vložit slova „zaměřenou na 

schopnost“. Ustanovení bude znít takto:  

 

(2) Zvláštní část výuky teorie pokročilého 

racionálního řízení a zásad bezpečné a 

defenzivní jízdy pro skupiny řidičských 

oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje 

výuku zaměřenou na schopnost naložení 

Neakceptováno. 

Navrhovaný text 

k doplnění je nadbytečný, 

neboť z dalšího textu 

vyplývá, že se jedná  

o zdokonalovací výuku 

schopnosti naložit 

vozidlo s ohledem na… .  
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vozidla s ohledem na pravidla bezpečnosti a 

řádné užívání vozidla (...)  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

Jedná se o úpravu terminologie, z níž je 

zřejmý směr a cíl normy, potažmo výuky. 

Jak již bylo uvedeno výše.  

 

 K bodu 10 

 Navrhujeme v § 2 odst. 3 za slova „obsahuje 

výuku“ vložit slova „zaměřenou na 

schopnost“   

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

Úprava terminologie viz výše.  

 

Neakceptováno. 

Připomínkované vyplývá 

z dalšího textu pod písm. 

a) a b). 

 K bodům 15, 16, 17 a 18 

Předkladatel navrhované vyhlášky 

uvedenými body upravil terminologii do 

souladu s platnou právní úpravou, avšak více 

se nezabýval jednotlivými body praktického 

výcviku, ve kterém se musí odrazit nově 

zapracované body z výuky teorie 

pokročilého racionálního řízení a zásady 

bezpečné a defenzivní jízdy, které jsou 

součástí novelizace.  

Navrhujeme proto doplnit do § 10 odst. 1 

nově zapracované části uvedeného předmětu 

s cílem získané znalosti absolventa školení 

aplikovat do praxe k získání potřebných 

dovedností při praktickém řízení 

motorových vozidel příslušných skupin.    

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

Na rozdíl od předmětné směrnice, která má 

sloučené požadavky na kvalifikaci a výcvik 

(vědoma si vzájemné souvztažnosti 

a provázanosti teorie z praxí), má národní 

právní úprava rozdělenou učební osnovu na 

výuku a výcvik. Vzhledem ke známému cíli 

Neakceptováno. 

Připomínkované řeší již 

současně platná právní 

úprava: 

Výcvik, stejně jako výuku 

je provozovatel školicího 

střediska povinen provádět 

podle plánu pro zajištění 

výuky a výcviku (viz § 51 

odst. 1 písm. a) z. č. 

247/2000 Sb.). Vytvořený 

písemný plán pro zajištění 

výuky a výcviku je 

v pořadí první z 

požadavků pro udělení 

akreditace (§ 50 odst. 1 

písm. a) z. č. 247/2000 

Sb.). Plán pro zajištění 

výuky a výcviku 

zpracovává a správnímu 

orgánu dokládá 

provozovatel školicího 

střediska v takové podobě 

a obsahu, jenž zajistí, aby 

jím prováděná pravidelná 

školení odpovídala 
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transponované směrnice je třeba, aby se 

obsah nových ustanovení transponoval i do 

učební osnovy praktického výcviku, aby byl 

naplněn smysl a účel požadavku evropské 

legislativy. Pouhou změnou v teoretické 

přípravě, bez její aplikace v praktickém 

výcviku, by tak nebyl smysl a účel 

ustanovení naplněn, neboť provozovateli 

AŠS to učební osnova nestanoví, a to co 

učební osnova výslovně nestanoví, to se 

v mnoha AŠS nerealizuje.  

zvláštním potřebám řidičů 

v oblasti odborné 

(zdokonalovací) přípravy.   

 K bodu 19 

Navrhujeme § 11 blíže specifikovat.  

V odstavci 6 doplnit odkazy na příslušné 

právní úpravy vztahující se k ochraně 

osobních údajů a související i s 

kybernetickou bezpečností.  

 

 

 

 

 

Odstavec 7, vztahující se k výcviku, 

navrhujeme přepracovat tak, aby jeho obsah 

plnohodnotně odrážel účel a smysl článku 7 

transponované směrnice. Navrhovaná forma 

je velmi strohá a obecná. Jeví se jako 

formální naplnění povinnosti ustanovení 

směrnice zapracovat, ovšem účel a smysl 

transponované části tímto způsobem 

rozhodně naplněn nebude. Upřesnění 

poskytuje až důvodová zpráva, přičemž 

v dané části se nelze s některými argumenty 

ztotožnit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

Navrhované znění nenaplňuje požadavek, 

jakož i účel, smysl a cíl transponovaného 

ustanovení.  

Nelze se ztotožnit s informací v důvodové 

zprávě, že současný stav v provádění 

pravidelných ročních školení je uspokojivý. 

Není to relevantní informace. Stav je 

neuspokojivý a s výjimkou cca 27 AŠS v ČR 

je účastí řidiče na pravidelném školení 

Neakceptováno 

Povinnosti plynoucí 

z jiných právních předpisů 

platí bez ohledu na to, zda 

na ně je či není v návrhu 

vyhlášky odkázáno. 

Případné doplnění by 

nebylo v tomto směru 

nijak přínosné. 

 

 

Neakceptováno. 

Připomínkované řeší již 

současně platná právní 

úprava: 

Výcvik, stejně jako výuku 

je provozovatel školicího 

střediska povinen provádět 

podle plánu pro zajištění 

výuky a výcviku (§ 51 

odst. 1 písm. a) z. č. 

247/2000 Sb.). Vytvořený 

písemný plán pro zajištění 

výuky a výcviku je 

v pořadí první z 

požadavků pro udělení 

akreditace (§ 50 odst. 1 

písm. a) z. č. 247/2000 

Sb.).  

Udělí-li KÚ žadateli 

vydaným rozhodnutím 

akreditaci k provozování 

školicího střediska, je 

zaručeno, že  předložený 

plán pro zajištění výuky a 

výcviku odpovídá 
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naplněna pouze jeho formální povinnost. Co 

do obsahu informací poskytovaných 

některými lektory se rozhodně nedá hovořit 

o vzdělávání a zdokonalování. Navrhovaná 

formulace praktického výcviku tak, jak je 

předkládána k připomínkování  

a odůvodňována, je nepřijatelná a s ohledem 

na praxi lze očekávat, že současný 

neuspokojivý stav rozhodně nezlepší. 

Samotný text je natolik obecným, že každý 

provozovatel AŠS jeho obsah naplní 

čímkoli, co označí jako praktický výcvik  

a odůvodní zvláštní potřebou řidiče v oblasti 

odborné přípravy. Výsledkem bude, že 

mnohá AŠS budou praktický výcvik 

vykazovat nasazováním sněhových řetězů, 

seznamováním s ovládacími prvky vozidla, 

ovládáním tachografu, vyplňováním 

protokolu o dopravní nehodě či CMR  

a foukáním do 45 let staré figuríny, zvané 

„Andula“ apod. Upozorňujeme, že 

pravidelné školení se týká převážně již 

zkušených řidičů, s praxí, u některých 

dlouholetou. Tito řidiči ve většině sněhové 

řetězy nasadit umí a u těch mladších to byla 

součást vstupního školení. Ovládání 

tachografu je činnost, kterou se řidič skupiny 

vozidel řady C a D měl učit již v autoškole a 

zkušebnímu komisaři ovládání tachografu 

měl při zkoušce předvést. Totéž platí pro 

seznámení se s ovládáním vozidla. Dalším 

neoddiskutovatelným faktem je skutečnost, 

že praktický výcvik, podle předmětného 

návrhu má trvat jednu hodinu. Tzn., že podle 

prezentovaného návrhu bude řidič celou 

jednu hodinu nasazovat a odnímat sněhové 

řetězy, nebo se seznamovat s ovládacími 

prvky vozidla apod. Výcvik není hromadný, 

a pokud má být každému účastníku vykázán, 

musí být také každým účastníkem jednotlivě 

absolvován.  

Vyplňování dokladů jako např. protokolu  

o dopravní nehodě nebo CMR, může být 

písemnou částí teoretické přípravy, ale 

rozhodně nemůže být považováno za 

praktický výcvik. Tuto skutečnost potvrdí 

i učitelé na prvních stupních základní školy, 

nejenom požadavkům pro 

udělení akreditace, ale i 

zvláštním potřebám 

školených řidičů za 

současného naplnění 

ostatních požadavků 

stanovených příslušnými 

právními předpisy.   
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tedy že písemné cvičení není praktickým 

výcvikem.   

Navrhovaný a odůvodňovaný způsob 

provádění praktického výcviku je 

nepřijatelný. Lze ovšem pochopit pohnutky 

„subjektů, jež přijaly výzvu k vznesení 

připomínek v rámci prvotního projednávání 

navržených změn vyhlášky“, jak uvádí 

předkladatel, neboť se formálně 

transponované ustanovení naplní 

neformálním postupem.    
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