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VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů 

 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 27. 3. 2020, s termínem 

dodání stanovisek do 28. 4. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodům 29, 48 a 196 – k § 6 odst. 3, § 10 odst. 1 a 

§ 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.: 

1. V § 6 odstavci 3 požadujeme na konci písmene f) zrušit 

slovo „a“, na konci textu písmene g) nahradit tečku 

čárkou a doplnit nová písm. h) a i), která znějí:  

„h) identifikační číslo VIN vozidla kategorie M, N, nebo 

O poprvé registrovaného  

od 1. ledna 2012 splňuje podle evidenční kontroly 

požadavky přímo použitelného předpisu Evropské 

uniex) a, 

i) před registrací vozidla ověřil údaje k vozidlu v 

registru silničních vozidel jiného členského státu, 

poskytnuté podle přímo použitelného předpisu 

Evropské uniey)  

a neshledal závady v identifikačních údajích vozidla, 

jeho dokladech, historii, technickém nebo právním 

stavu vozidla, které by byly důvodem pro 

nezaregistrování vozidla.“. 

Vysvětleno 

Podle navržené právní úpravy by byl zápis vozidel v registru 

silničních vozidel podmíněn tím, že identifikační číslo vybraných 

kategorií vozidel splňuje požadavky nařízení (EU) č. 19/2011.  

Jak však vyplývá z čl. 3 tohoto nařízení, tento předpis dopadá pouze 

na „unijní“ schvalování typů vozidel (z hlediska povinných štítků 

výrobce a identifikačních čísel vozidel), netýká se tedy například typů 

vozidel schvalovaných vnitrostátně (v tzv. malé sérii) nebo vozidel 

jednotlivě vyrobených. Nelze tak s odkazem na unijní právo 

odmítnout registraci vozidel, na která unijní právo samo ani 

nedopadá.  

V případech vozidel, na která nařízení (EU) č. 19/2011 dopadá (tj. 

vozidel typově schválených dle předpisů Evropské unie), pak je 

odpovědností výrobce, aby zajistil soulad identifikačního čísla s  

předmětným nařízením a pakliže tak neučiní, schvalovací orgán by 

ani neměl udělit schválení typu (viz čl. 3 odst. 4 nařízení (EU) č. 

19/2011). Pokud by k typovému schválení došlo a identifikační číslo 
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______________________________ 
x) Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 

2011, které se týká požadavků pro schvalování typu 

týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních 

čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel 

a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování 

typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a 

systémů, konstrukčních částí  

a samostatných technických celků určených pro tato 

vozidla z hlediska obecné bezpečnosti. 
y) Čl. 9 směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. 4. 1999, o 

registračních dokladech vozidel. 

Požadavek na nezaregistrování vozidla s vadným VIN 

je vznesen především s ohledem na skutečnost, že 

Policie České republiky při vyhlašování pátrání po 

motorových vozidlech přebírá údaje o vozidlech 

(včetně VIN), jejich registrační značce a dokladech z 

registru silničních vozidel Ministerstva dopravy. Údaje 

o vozidlech vyhlášených  

v pátracím systému Policie České republiky jsou 

následně předávány do Schengenského informačního 

systému II. generace (dále jen „SIS“) a informačního 

systému Interpolu ICIS. Závady v identifikačním čísle 

VIN neumožňují vložit údaje k odcizenému vozidlu do 

informačního systému ICIS a zahájit po odcizeném 

vozidle mezinárodní pátrání mimo schengenský 

prostor. V rámci SIS je nastaven průběžný proces 

kontroly kvality dat, které jednotlivé členské státy 

předávají do mezinárodně sdíleného evropského 

pátracího systému SIS. Z kontrolní činnosti jsou 

pravidelně zasílány zprávy (Data Quality Reports), 

by přesto unijním požadavkům neodpovídalo, nařízení (EU) 

2018/858 zahrnuje prostředky nápravy, které lze uplatnit vůči 

výrobcům nebo jiným hospodářským subjektům. Ani v těchto 

případech však nelze „trestat“ provozovatele vozidel tím, že jim bude 

odepřen zápis do registru silničních vozidel.  

V praxi se ukazuje, že v některých případech jsou chyby v registru 

silničních vozidel zapříčiněny chybovostí úředníků provádějících 

zápisy. Ministerstvo dopravy v tomto kontextu do konce roku 2020 

zpřísní mechanismy automatizované kontroly úředníků při provádění 

těchto úkonů (u všech registrovaných vozidel bude vykonávána tzv. 

„tvrdá kontrola“ počtu znaků VIN a u vozidel kategorie M. N, O nově 

registrovaných v České republice s datem první registrace od 1. 1. 

2012 „tvrdá kontrola“ znaků, které dle mezinárodních norem nesmí 

být součástí identifikačního čísla).  U vozidel prvně registrovaných 

v České republice  před 1. lednem 2012 bude kontrola zakázaných 

znaků nastavena jako upozornění. Věříme, že částečně by tím mohlo 

být dosaženo cíle sledovaného připomínkovým místem.  

Dále by byl podle navržené právní úpravy zápis vozidel v registru 

silničních vozidel podmíněn též tím, že úřad před zápisem vozidla 

„neshledal závady v identifikačních údajích vozidla, jeho dokladech, 

historii, technickém nebo právním stavu vozidla, které by byly 

důvodem pro nezaregistrování vozidla“ s tím, že podle doplnění 

poskytnutého připomínkovým místem dodatečně by minimální 

rozsah údajů, které musí být ověřeny, a postup při zjištění závad 

stanovil prováděcí právní předpis. 

Vedle potřeby určitého a přesného vymezení závad bránících zápisu 

na zákonné úrovni je pak nutno upozornit na skutečnost, že ani na 

úrovni Evropské unie doposud nedošlo k jednoznačné a jednotné 

definici závadových signálů uplatňovaných v rámci informačního 

systému EUCARIS (resp. v rámci jeho funkcionality VH info). 

Pakliže se například ve vztahu k vozidlu objeví závadový signál 
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které členské státy na nekorektní údaje upozorňují. 

Česká republika je v tomto ohledu opakovaně 

kritizována za nekorektní VIN vozidel registrovaných v 

registru silničních vozidel. Jedná se zejména o případy, 

kdy VIN nesplňuje požadovanou délku identifikačního 

čísla, obsahuje zakázané znaky nebo neodpovídá 

struktuře VIN uvedené v příslušném nařízení. V 

některých případech se jedná i o duplicity VIN 

registrovaných vozidel, což je rovněž v rozporu 

s daným nařízením. 

2. V návaznosti na doplnění písmene i) do odstavce 3 

požadujeme ustanovení § 6 doplnit o nový odstavec 9, 

který zakotví, že minimální rozsah údajů, které musí být 

ověřeny, a postup při zjištění závad podle odstavce 3 

písmene i) stanoví prováděcí právní předpis. Podle čl. 4 

směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o 

registračních dokladech vozidel uznává každý členský 

stát osvědčení o registraci vydané jiným členským 

státem pro identifikaci vozidla v mezinárodní dopravě 

nebo pro novou registraci vozidla v jiném členském 

státě. Volný pohyb zboží nevylučuje omezení nebo 

zákazy z důvodů veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti, ochrany zdraví a života, tj. ani kontrolu 

vozidla nezbytnou pro zajištění bezpečnosti silničního 

provozu, boje proti legalizaci trestné činnosti, 

podvodům, ochrany životního prostředí a spotřebitelů. 

I ve směrnici o registračních dokladech (bod 9 

preambule) se výslovně uvádí, že je „v zájmu usnadnění 

kontrol zejména k boji proti podvodům a nedovolenému 

obchodu s odcizenými vozidly vhodné zavést úzkou 

spolupráci mezi členskými státy založenou na účinném 

systému výměny informací". Ustanovení odkazuje na čl. 

„vyřazeno“, není zřejmé, z jakého důvodu k tomu došlo, co to 

v předmětném členském státě značí a jaké důsledky by to mělo mít 

na možnost zápisu v českém registru silničních vozidel.   

Současně funkcionalita VH-info systému EUCARIS není užívána 

všemi členskými státy, což značně snižuje efektivnost jejího využití 

v případech zápisu dovezených silničních vozidel. Ministerstvo 

dopravy bude přitom na mezinárodní úrovni usilovat o to, aby tyto 

nedostatky ve stávajícím fungování systému EUCARIS byly 

odstraněny. 

Do doby dořešení výše uvedených problematických aspektů nelze 

přistoupit k navrhované, zásadní změně právní úpravy podmínek 

zápisu vozidel do registru silničních vozidel, navíc změně 

neprojednané v řádném připomínkovém řízení. 
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9 dané směrnice, který výslovně předpokládá, že bude 

provedena administrativní kontrola vozidla v registrech 

vozidel členských států: „Členské státy si jsou při 

provádění této směrnice vzájemně nápomocny. Mohou 

si vyměňovat informace na dvoustranné nebo 

mnohostranné úrovni, aby zejména před každou 

registrací vozidla v případě potřeby mohly zkontrolovat 

právní postavení vozidla v členském státě, ve kterém 

bylo předtím registrováno. Tato kontrola může 

zahrnovat zejména použití elektronické sítě.“. 

Elektronickou sítí, na níž odkazuje směrnice, je systém 

EUCARIS a modul VH info, na který bude v blízké 

budoucnosti navazovat modul AVI zahrnující aktuální 

informace k vozidlu. Ministerstvo dopravy má 

k funkcionalitě VH info jako uživatel EUCARIS 

přístup a pilotně tuto funkcionalitu vyzkoušelo na 

několika registračních místech. Prostřednictvím 

modulu lze získat informaci, zda bylo vozidlo v 

deklarovaném státě registrováno či nikoliv, 

identifikační data k vozidlu (např. druh, kategorie 

vozidla, tovární značka, barva, VIN), administrativní 

data k vozidlu (datum první registrace, stát poslední 

registrace, datum a číslo vydaného osvědčení o 

registraci vozidla a technického průkazu), technické 

údaje (např. motor, palivo, environmentální kategorie) 

a závadové signály (vozidlo zaniklo, bylo odcizeno, 

vyvezeno, dokumenty k vozidlu byly odcizeny, 

ztraceny, vozidlo bylo vážně poškozeno atd.), tj. 

informace nezbytné pro posouzení souladu 

předložených dokladů a informací deklarovaných v 

žádosti o registraci se stavem a historií vozidla. Většinu 

případů podvodného jednání a legalizací odcizeného 
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vozidla by bylo možné odhalit právě prostřednictvím 

této funkcionality. 

3. Rovněž bude nezbytné provést revizi souladu 

doplňovaných pododstavců se zbytkem znění 

novelizovaného právního předpisu, např. 

v novelizačním bodě 48, který upravuje § 10 odst. 1 

zákona č. 56/2001 Sb. požadujeme slova „písm. d) až 

f)“ nahradit slovy „písm. d) až f) a h)“. V novelizačním 

bodě 196 pak požadujeme za text „6 odst. 8“ vložit 

slova „a 9“. 

 K čl. I bodům 35, 36, 43, 44 a 47 – k § 6 odst. 5 a 7, § 8 

odst. 6 až 8 a § 9 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.: 

1. Ustanovení upravující potřebné doklady, které 

předkládá žadatel, stanoví předpoklad, že dané 

dokumenty mají zásadně listinnou podobu originálu a 

elektronická podoba představuje vždy jen kopii, 

ke které je nutné, byť dodatečně, doložit listinný 

originál. Tuto domněnku považujeme za chybnou, 

neboť u dokladů uvedených v § 6 odst. 5 

novelizovaného zákona je jistě možné, aby vznikly v 

elektronickém originále, který by měly orgány veřejné 

moci být s to přijmout a pracovat s ním. To ostatně 

odpovídá i požadavku § 9 odst. 3 zákona č. 12/2020 Sb., 

o právu na digitální služby (srov. větu první „Předloží-

li uživatel služby dokumenty v elektronické podobě, 

orgán veřejné moci není oprávněn žádat tytéž 

dokumenty v listinné podobě.“). Předložení listinných 

originálů jistě není třeba bránit, ovšem nelze bránit ani 

předložení elektronických originálů.  

2. Mají-li být některé dokumenty, jež jsou uvedeny v § 6 

odst. 5, předloženy v listinné podobě, domníváme se, 

že není nutné, aby žadatel přikládal k elektronické 

Vysvětleno 

V listinné podobě je navrhováno pouze předkládání vybraných 

dokladů uvedených v § 6 odst. 5, nikoli všech. Ty doklady, u nichž 

se počítá s jejich předkládáním v listinné podobě (viz k tomu též 

návrh změny navazující na připomínku č. 3), doposud nevznikají ve 

formě elektronického originálu, a proto s tím navržená právní úprava 

nepočítá (nedochází tak k tomu, že by návrh bránil v předkládání 

elektronických originálů). 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

V současnosti je obvyklé, že za účelem zápisu vozidla do registru 

silničních vozidel je nutná dvojí návštěva úřadu - jednou při podání 
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žádosti  

o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel 

kopie všech dokumentů uvedených v § 6 odst. 5. 

Požadujeme formulaci „kopie dokladů podle odstavce 

5“ nahradit formulací, v níž bude odkazováno pouze na 

ty dokumenty, které žadatel nebude muset předkládat 

rovněž v listinné podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podal-li žadatel žádost o zápis silničního vozidla do 

registru silničních vozidel v elektronické podobě, je 

povinen při vydání technického průkazu a osvědčení 

o registraci silničního vozidla předložit v listinné 

podobě dokument uvedený v § 6 odst. 5 písm. a). 

Z odůvodnění k § 6 odst. 6 vyplývá, že je tak činěno 

z důvodu, že se na prohlášení o shodě vyznačuje, že byl 

vystaven technický průkaz. K tomuto je však třeba říci, 

že prohlášení o shodě představuje dokument uvedený v 

§ 6 odst. 5 písm. a) bodu 1. Další dokumenty, tj. 

dokumenty uvedené v § 6 odst. 5 písm. a) bodech 2 až 

4, se podle odůvodnění k § 6 odst. 6 předkládají 

žádosti o zápis vozidla společně s předepsanými přílohami, a jednou 

při vydávání technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla a 

tabulek s registrační značkou. Díky navržené právní úpravě, bude-li 

žádost podána v elektronické podobě, postačí 1 návštěva úřadu, a to 

za účelem převzetí technického průkazu, osvědčení o registraci 

vozidla a tabulek s registrační značkou. Současně však nelze 

rezignovat na to, aby k elektronicky podané žádosti byly přeloženy 

veškeré dokumenty tvořící její přílohu, rovněž v elektronické podobě, 

byť se pak některé z těchto dokladů předloží i v listinné podobě. Na 

tomto základě může totiž úřad posoudit podanou žádost v celém 

rozsahu, učinit si závěr, zda jsou splněny podmínky pro zápis podle 

§ 6 odst. 3 a provést navazující úkony. Pro žadatele nebude znamenat 

pořízení a přiložení prosté kopie předmětných dokladů větší zatížení, 

zatímco pro úřad tento krok umožní provést komplexní vyhodnocení 

žádosti a následný zápis do registru silničních vozidel.  

 

Výše uvedené vysvětlení bude doplněno i do důvodové zprávy. 

 

Akceptováno jinak  

Zaprvé bude důvodová zpráva doplněna o další vysvětlení, proč je 

třeba trvat i na předložení dokladů uvedených v § 6 odst. 5 písm. a) 

bodech 2 a 3 v listinné podobě. Bude-li k žádosti předloženo 

prohlášení o shodě nebo osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného 

silničního vozidla, vyznačí se na dokladu informace o vystavení 

registračních dokladů v České republice. Pokud bude předloženo 

osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technický průkaz 

vydané jiným členským státem Evropské unie, dojde k jejich 

odebrání úřadem.  

Zadruhé bude z ustanovení § 6 odst. 6 vypuštěna povinnost 

předkládat rozhodnutí o schválení technické způsobilosti dovezeného 
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v listinné podobě za účelem jejich řádné kontroly, 

neboť se jedná o dokumenty stěžejního charakteru. 

Domníváme se proto, že požadavek na předložení 

dokumentu v listinné podobě by měl být vztáhnut pouze 

vůči dokumentu uvedenému v § 6 odst. 5 písm. a) bodu 

1. Ve vztahu k dokumentům uvedeným v § 6 odst. 5 

písm. a) bodech 2 až 4 lze uvažovat o stanovení dvou 

možností, jednak možnosti předložit tyto dokumenty 

v listinné podobě (nebyla by to však, na rozdíl od 

navrhované právní úpravy, povinnost), jednak možnosti 

zaslat tyto dokumenty ve formě výstupu z autorizované 

konverze dokumentů spolu s elektronickou žádostí 

o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel. 

4. U plných mocí (navrhovaný § 6 odst. 7 a § 8 odst. 8) se 

pak vyžaduje úředně ověřený podpis zmocnitele. 

Povinnost úředního ověření podpisu zmocnitele na plné 

moci nelze považovat za důvodnou a požadujeme tento 

požadavek především v případě plné moci předložené 

v elektronické podobě vypustit. Kritéria kladená na 

elektronické mechanismy, např. na tzv. kvalifikovaný 

elektronický podpis zmocnitele nebo předložení listiny 

prostřednictvím datové schránky zmocnitele, lze 

považovat za zcela dostačující, neboť těmito prostředky 

je totožnost zmocnitele a projev jeho vůle jednoznačně 

určen. Navrhovaná formulace se podle našeho názoru 

vztahuje pouze na situaci, kdy byla plná moc udělena 

v listinné podobě. Byla-li však plná moc udělena 

v elektronické podobě, je třeba i tuto plnou moc přiložit 

k elektronické žádosti o zápis silničního vozidla do 

registru silničních vozidel. Požadujeme proto, aby byla 

navrhovaná formulace v tomto smyslu dopracována. 

silničního vozidla v listinné podobě. Tím pádem není třeba u tohoto 

dokladu připouštět vedle listinné podoby jeho výstup z autorizované 

konverze dokumentů. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno  

Je potřeba upozornit na skutečnost, že navržená povinnost předkládat 

v listinné podobě plnou moc se týká výlučně situací, kdy byla 

podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z první věty odst. 

7 pak lze dovodit, že nejde o situace, kdy je plná moc podepsaná 

zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje 

účinky vlastnoručního podpisu. V příslušné poznámce pod čarou je 

přitom nezávazně odkazováno na § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a § 6 

odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce. Lze tak uzavřít, že v případech, na něž 

připomínkové místo upozorňuje, kdy je plná moc podepsaná 

kvalifikovaným elektronickým podpisem zmocnitele nebo 

předložena prostřednictvím jeho datové schránky, není následně 

nutné předkládat úřadu plnou moc v listinné podobě. 
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5. Pokud by byl požadavek na úřední ověření podpisu 

zmocnitele zachován, nelze presumovat, že úředně 

ověřená plná moc bude vždy listinnou plnou mocí, 

neboť plná moc s účinky úředně ověřeného podpisu 

může být předložena též jako: 

a. elektronický výstup z autorizované konverze 

dokumentů, kdy podle § 22 odst. 2 zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

zákona č. 298/2016 Sb., má dokument, který 

provedením autorizované konverze dokumentů 

vznikl (tzv. výstup) stejné právní účinky jako 

dokument, jehož převedením výstup vznikl (tzv. 

vstup), 

b. notářský zápis v elektronické podobě (sněmovní 

tisk č. 793), 

c. postupem podle § 6 zákona č. 12/2020 Sb., o 

právu na digitální služby (po nabytí účinnosti 

tohoto ustanovení).  

6. K úpravě předkládání požadovaných dokumentů (plné 

moci) též upozorňujeme, že předmětná ustanovení jsou 

v rozporu s důvodovou zprávou, podle které má např. 

dojít k zakotvení výjimky z povinnosti předložení 

listinné podoby plné moci. Ze samotných ustanovení je 

však zjevné, že má být vždy požadována listinná 

podoba. Požadujeme zvláštní část důvodové zprávy 

upravit. 

Akceptováno částečně  

Vedle argumentace k předchozí připomínce předkladatel doplní 

navrženou právní úpravu (§ 6 odst. 7 větu druhou) tak, aby ustanovení 

znělo: „Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do registru 

silničních vozidel v elektronické podobě a byla-li plná moc 

podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přiloží se 

k žádosti plná moc představující výstup z autorizované konverze 

dokumentů nebo prostá kopie plné moci. Byla-li k žádosti přiložena 

prostá kopie plné moci, předloží se plná moc v listinné podobě 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání technického 

průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla; není-li plná moc 

předložena v listinné podobě, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel 

neprovede.“. 

 

 

 

Vysvětleno 

Jak bylo vysvětleno výše, navržená povinnost předkládat v listinné 

podobě plnou moc se týká výlučně situací, kdy byla podepsána 

úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z první věty odst. 7 pak lze 

dovodit, že nejde o situace, kdy je plná moc podepsaná zmocnitelem 

způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu - v těchto případech se listinná plná moc 

nevyžaduje. 

 K čl. I bodu 38 – k § 7 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.: 

 Registrací se podle směrnice Rady 1999/37/ES o 

registračních dokladech vozidel rozumí správní povolení 

pro uvedení vozidla do provozu na pozemních 

Vysvětleno 

Je-li u silničního vozidla zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, již 

dle stávající vnitrostátní právní úpravy to nebrání v zápisu vozidla do 

registru silničních vozidel. V pojetí vnitrostátního práva je registrací 
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komunikacích, které zahrnuje identifikaci vozidla a vydání 

registrační značky; osvědčením o registraci se pak rozumí 

doklad osvědčující, že vozidlo je registrováno v členském 

státě. 

 V § 7 je stanoveno, že obecní úřad obce s rozšířenou 

působností při zápisu silničního vozidla do registru 

silničních vozidel vydá registrační značku, a to i tehdy, 

byla-li zjištěna u silničního vozidla vážná nebo nebezpečná 

závada.  Z § 36 novelizovaného zákona vyplývá, že na 

pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové 

silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na 

pozemních komunikacích podle tohoto zákona. Rovněž 

podle závadových signálů k vozidlu, které jsou součástí 

výměny informací z registrů silničních vozidel 

prostřednictvím systému EUCARIS, je v případě zjištění 

závadového signálu „Vážné poškození vozidla“ stanoveno, 

že takové vozidlo nesmí být provozováno, ani registrováno 

(tj. neměly by mu být vydány doklady a registrační 

značky). Požadujeme tuto úpravu zahrnout do rozdílových 

tabulek a potvrdit soulad s evropskými předpisy. 

administrativní úkon, jenž tvoří 1 z předpokladů pro provoz vozidel 

na pozemních komunikacích (viz § 38 odst. 1 písm. b) zákona). 

K tomuto předpokladu přistupuje řada dalších, včetně podmínky 

spočívající v technické způsobilosti k provozu. § 51 zákona přitom 

principiálně stanoví, že v případě zjištění vážné závady se stává 

vozidlo technicky nezpůsobilým k provozu teprve po uplynutí 30 dnů 

ode dne tohoto zjištění, zatímco v případě zjištění nebezpečné závady 

se stává vozidlo technicky nezpůsobilým k provozu ihned. Tato 

úprava odpovídá čl. 9 odst. 2 a 3 směrnice 2014/45/EU. Ze směrnice 

1999/37/EU přitom nelze dovodit, že registrace (coby správní 

povolení) umožňuje automaticky, bez ohledu na splnění dalších 

podmínek (například těch, jež se týkají technické způsobilosti 

vozidel) provoz na pozemních komunikacích. 

 K čl. I bodu 50 – k § 12 odst. 8 zákona č. 56/2001 Sb.: 

 Přestože lze souhlasit s cílem snížit zátěž obecních 

úřadů s rozšířenou působností vykonávajících agendu 

vyřazování vozidel v provozu prostřednictvím 

umožnění dřívější skartace registračních značek 

dlouhodobě vyřazených vozidel z provozu, domníváme 

se, že je nutné upozornit rovněž na skutečnost, že toto 

opatření přinese zvýšenou spotřebu registračních 

značek a zvýšenou tvorbu osvědčení o registraci 

vozidla, s nimiž je spojena pracnost jejich objednávání 

a distribuce, tedy nutnost navýšení finančních 

prostředků na danou činnost. Požadujeme vyjasnit, zda 

Akceptováno jinak  

Přidělení nové registrační značky a vydání nové tabulky i osvědčení 

o registraci bude navázáno na uplynutí 3 let od vyřazení silničního 

vozidla z provozu, čímž se sníží spotřeba registračních značek i 

tvorba osvědčení o registraci a tím též související pracnost 

prováděných úkonů. 
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jsou tyto náklady vzaty do úvahy a uvést jejich 

přinejmenším kvalifikovaný odhad v rámci důvodové 

zprávy. 

 K čl. I bodu 169 – k nadpisu § 83 zákona č. 56/2001 Sb.: 

 Souhrnný nadpis uvedený nad § 83 požadujeme 

upravit tak, aby zněl „Přestupky“ namísto „Správní 

delikty“. Uvedené je v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb.,  

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů, v souvislosti s nímž bylo upuštěno od 

rozlišování mezi přestupky a jinými správními delikty. 

Požadujeme nový novelizační bod zařadit jakožto bod 169 

a body následující přečíslovat. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 169 – k § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 

56/2001 Sb.: 

 Požadujeme slovo „silniční“ nerušit, neboť pouze 

při jeho zachování bude ustanovení v souladu s § 8 odst. 2 

předmětného zákona, na nějž ustanovení odkazuje a jehož 

subjektem je „vlastník silničního vozidla“.  

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k dalším 

ustanovením, a to konkrétně k § 83 odst. 1 písm. d), e), f), 

g), k), l), m), n), o) a q), k § 83a odst. 1 písm. c), d), f), g), 

h), i), k), m), n), p), s), u), w), y) a z), § 83 odst. 2 písm. b), 

c), d) a e), § 83 odst. 3 písm. k), § 83 odst. 5 písm. c) a f) a 

§ 83 odst. 9 písm. a), b), d) a e) předmětného zákona. 

Vysvětleno 

Vypuštění slova „silniční“ v uvedených skutkových podstatách 

přestupků je záměrné a nezbytné. 

Zákon č. 56/2001 Sb. rozlišuje vozidla silniční a zvláštní. 

Příslušné povinnosti jsou v příslušných ustanoveních uvedených ve 

skutkových podstatách přestupků sice vztaženy k silničním 

vozidlům, ale § 78a, § 78b, § 78c a § 79 použití daných ustanovení 

(celých hlav a částí zákona) rozšiřují prostřednictvím normativního 

odkazu i na vozidla zvláštní.  

Je proto potřeba, aby skutkové podstaty přestupků dopadaly na 

porušení povinností ve vztahu ke všem vozidlům, tedy silničním i 

zvláštním. 

Pokud by bylo slovo „silniční“ ve skutkových podstatách přestupků 

zachováno, porušení povinností ve vztahu ke zvláštním vozidlům by 

zůstalo bez postihu, což nelze připustit. 

Přitom nelze aktuálně přistoupit k doplnění „zvláštních vozidel“ do 

jednotlivých ustanovení zákona, jelikož by si to vyžádalo komplexní 

revizi textu celého zákona a navržení stovek vstupů do něj, na což 
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s ohledem na implementační povinnosti a omezený rozsah návrhu 

zákona není prostor. 

 K čl. I bodu 169 – k § 83 odst. 1 písm. n) zákona č. 

56/2001 Sb.: 

 Za slovo „vozidla“ požadujeme vložit slova 

„podléhajícího registraci“ a za slova „které není zapsáno v 

registru silničních vozidel“ vložit slova „v České 

republice“ tak, aby toto ustanovení bylo v souladu s § 38 

odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 182 – k § 83a odst. 2 písm. c) zákona č. 

56/2001 Sb.: 

 Za novelizační bod 182 požadujeme vložit nový 

novelizační bod 183, který bude měnit ustanovení § 83a 

odst. 2 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., v němž je nutné za 

slova „které není zapsáno v registru silničních vozidel“ 

vložit slova „v České republice“, čímž bude toto ustanovení 

uvedeno do souladu s § 38 odst. 1 písm. b) daného zákona. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 185 – k § 83a odst. 6 písm. b) zákona č. 

56/2001 Sb.: 

 V bodě 1 a 2 požadujeme vypustit slova „v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušným přímo použitelným 

předpisem Evropské unie“ z důvodu duplicity; toto plyne 

již z úvodní věty odstavce (srov. „v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie“).  

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme v rámci 

téhož novelizačního bodu také k § 83a odst. 7 písm. b) 

předmětného zákona. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

financí 

K Důvodové zprávě: 

Hlavním důvodem pro předložení navrhované novelizace 

právní úpravy provozu vozidel na pozemních 

komunikacích jsou nové činnosti v oblasti dozoru nad 

trhem, které bude vykonávat Česká obchodní inspekce. 

Akceptováno částečně – ROZPOR 

V návaznosti na předložený návrh zákona dojde k výraznému nárůstu 

vykonávané agendy, který není možné z finančního ani personálního 

hlediska pokrýt stávajícími zdroji Ministerstva dopravy. Přitom je 
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Předkladatel podle důvodové zprávy k materiálu počítá se 

související úpravou informačního systému registru 

vozidel, který si vyžádá náklady do 2 mil. Kč, a dále 

s každoročními náklady ve výši 39,9 mil. Kč na výkon 

kontrolních a dozorových činností.  

Požadujeme, aby náklady na úpravu informačního systému 

ve výši 2 mil Kč byly uhrazeny z prostředků kapitoly 

Ministerstva dopravy v rámci již schválených rozpočtových 

limitů. Požadujeme do materiálu doplnit, že výdaje spojené 

s popsaným výkonem agend ve výši 39,9 mil Kč ročně 

budou hrazeny v rámci schválených výdajových rámců 

kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. 

nutno přihlédnout též k poslední významné změně systemizace 

služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2020, v jejímž 

důsledku bylo v Ministerstvu dopravy zrušeno 39 míst, a to přesto, že 

v posledních letech došlo k výraznému nárůstu spravované agendy 

v různých oblastech dopravy. Dále je nutné zdůraznit, že požadavek 

na výkon agendy dozoru nad trhem vyplývá z unijního práva a nelze 

na něj rezignovat, jelikož by to mohlo vést k zahájení řízení o 

porušení Smlouvy o fungování Evropské unie proti České republice, 

jejímž výsledkem může být i uložení zvlášť citelného finančního 

postihu. 

Pokud jde o požadavek na úpravu důvodové zprávy, dle něhož budou 

náklady na úpravu informačního systému registru silničních vozidel 

ve výši 2 mil. Kč uhrazeny z prostředků kapitoly Ministerstva 

dopravy, důvodová zpráva bude v tomto smyslu doplněna. 

 K Důvodové zprávě: 

Návrh předpokládá zřízení nového oddělení na České 

obchodní inspekci, do něhož bude zařazeno 8 nových 

služebních míst. S navýšením personálních kapacit 

a souvisejících prostředků na platy nelze z pozice 

Ministerstva financí souhlasit. Personální a platové pokrytí 

nové agendy požadujeme zajistit v rámci již přidělených 

limitů pro Českou obchodní inspekci respektive kapitolu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to například formou 

optimalizace a racionalizace agend, zjednodušením 

nastavených procesů či s přihlédnutím k míře 

neobsazenosti pracovních a služebních míst.  

Dodáváme, že v současné době je politika vlády v oblasti 

navyšování nových míst restriktivní, což dokládají úsporná 

opatření zařazená do schváleného rozpočtu na rok 2019, 

resp. schváleného rozpočtu na rok 2020. Navíc je potřeba 

vnímat skutečnost, že ČR se aktuálně nachází na prahu 

Neakceptováno – ROZPOR 

Viz vypořádání první připomínky. 
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hospodářské recese a že v takové fázi hospodářského cyklu 

není odpovědné zatěžovat státní rozpočet vytvářením 

dalších mandatorních výdajů souvisejících s požadavkem 

na zvýšení počtu míst. 

 K usnesení vlády: 

Návrh usnesení vlády ukládá ministryni financí navýšit 

systemizaci České obchodní inspekce o 8 systemizovaných 

míst pro zajištění agendy dozoru nad trhem s vybranými 

silničními a zvláštními vozidly a navýšit s tím související 

platové prostředky. V souvislosti s připomínkou č. 2 

požadujeme, aby oba úkoly pro ministryni financí byly 

z usnesení vlády vypuštěny. Požadujeme tedy z usnesení 

vlády vypustit body II/2 a II/3. 

Neakceptováno – ROZPOR 

Viz vypořádání první připomínky. 

 K čl. III: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se novelizuje pouze příloha 

k zákonu, doporučuje se pro zjednodušení legislativního 

textu, aby úvodní věta čl. III zněla: „Příloha k zákonu  

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

(následuje výčet pouze těch novel, kterými byla měněna 

příloha k zákonu) se mění takto:“  

Jednotlivé novelizační body pak už neobsahují slova „V 

příloze“. 

Akceptováno 

 K čl. III bodům 1 a 2: 

Doporučuje upravit novelu položky 26 (body 1 a 2) tak, 

aby došlo k obdobné úpravě této položky, jaká je 

požadována v připomínce k čl. III bodu 3 (srov. dále) a 

aby každému jednotlivému předmětu správního poplatku 

(tj. každému řádku s částkou) odpovídal buď přímo jeden 

bod, nebo jedno písmeno. Použití odrážek je v daném 

případě nevhodné  

a nesystémové (přestože jsou i ve stávajícím znění 

Akceptováno částečně 

Vzhledem k tomu, že nepřidáváme nové body, které by se členily na 

odrážky (pouze přidáváme dva nové body), není účelné, abychom 

přepisovali všechny stávající body a museli je pak v celém 

legislativním procesu obhajovat. Navíc v zákoně je i nadále celá řada 

položek, které se člení na odrážky. Nicméně pokud jde o legislativně 

technické vyjádření úvodní věty novelizačního bodu, připomínku 
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položky 26), protože při současné úpravě je obtížné 

vytvářet na takto strukturovaný text odkazy na konkrétní 

předmět,  

a proto je žádoucí se jim do budoucna vyhnout.  

Současně platí, že novelizovaná poznámka č. 1 položky 26 

odkazuje na již neexistující písmeno a) položky 16, a tedy 

je nutné tuto poznámku upravit. 

Se zahrnutím uvedených připomínek tedy novelizační bod 

č. 1 může vypadat například takto: 

„1. Položka 26 zní: 

„Položka 26 

1. Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny 

vlastníka nebo provozovatele v registru silničních 

vozidel, jde-li o 

a) motocykl do 50 

cm3

 

Kč 300  

b) motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu 

s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo 

motorové tříkolky, popřípadě motorové  

čtyřkolky

 

Kč    500 

c) motorové vozidlo s nejméně čtyřmi 

koly

 

Kč 800 

akceptujeme a dále akceptujeme požadované doplnění Poznámky, 

bodu 1 (zrušení slov „písmeno a)“). 
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d) přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti 

včetně

 

Kč 500 

e) přípojné vozidlo nad 750 kg 

hmotnosti

 

Kč 700 

2. Vyřazení vozidla z 

provozu

 

Kč    200 

3. Vydání tabulky registrační 

značky

 

Kč 200 

 

 za každou tabulku 

4. Vydání tabulky registrační značky na 

přání

 

Kč    5 000 

 

 za každou tabulku 

5. Vydání tabulky registrační značky s registrační 

značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou 

 

Kč   600 
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za každou tabulku 

 

6. Vydání tabulky zvláštní registrační 

značky

 

Kč 500 

 

za každou tabulku 

7. Zápis změny do technického průkazu vozidla do 

registru  

vozidel

 

Kč        50 

 

za každou změnu 

8. Vydání řidičského 

průkazu

 

Kč 200 

9. Vydání řidičského průkazu v kratší 

lhůtě

 

Kč 700 

10. Vydání mezinárodního řidičského průkazu 

 

Kč 50 

11. Vydání paměťové karty 

podniku
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Kč 700 

12. Vydání paměťové karty 

řidiče

 

Kč 700 

13. Rezervace registrační značky na přání  

a) při změně vlastníka nebo provozovatele 

silničního vozidla, při zániku silničního vozidla 

nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení 

registrační značky  

s omezenou platností pro vývoz do jiného státu 

 

K

č

 

3

0

0 

b). v ostatních 

případech

 

Kč 300 

14. Rezervace registrační značky s výjimkou registrační 

značky  

na 

přání

 

Kč 100 
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15. Vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo 

technického  

průkazu

 

Kč  500 

 

Osvobození 

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. c) a bodu 8 této 

položky je osvobozen držitel průkazu ZTP a ZTP/P. 

2. Od poplatku podle bodu 1 této položky je osvobozen 

zápis do registru vozidel prováděný na základě 

rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí 

soudu  

o zániku společného jmění manželů.  

3. Od poplatku podle bodu 1 této položky je osvobozen 

zápis do registru vozidel při změně právního postavení 

subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu 

v souvislosti s převodem majetku státu podle zákona o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 

4. Od poplatku podle bodu 6 této položky je osvobozeno 

vydání tabulky zvláštní registrační značky pro 

jednorázové použití. 

5. Od poplatku podle písmene 1, 3 nebo 7 této položky je 

osvobozen úkon, při němž je současně přidělena 

registrační značka elektrického vozidla. 

Předmětem poplatku není 
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1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho 

odcizení a zápis zániku silničního vozidla. 

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského 

průkazu podle zákona o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích. 

Poznámky 

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo 

technický průkaz vozidla jako duplikát nahrazující tyto 

doklady při jejich odcizení, vybírá se poplatek podle 

položky 16 tohoto sazebníku. 

2. Úkon zpoplatňovaný podle bodu 1 této položky 

zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do 

registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla 

a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. 

Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i 

provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek 

podle bodu 1 této položky se vybírá pouze jednou. 

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle 

bodu 1 této položky, nevybírá se poplatek podle bodů 

3, 6 a 7 této položky.“. 

Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.“. 

V případě, že by položka 26 nebyla takto upravena, 

požaduje se v návaznosti na čl. 58 odst. 2 písm. k) 

Legislativních pravidel vlády, aby v novelizačním bodě 1 

bylo za slovo „vkládají“ vloženo slovo „nová“. Se 

zohledněním předchozí připomínky by tedy úvodní věta 

tohoto novelizačního bodu měla znít: „V položce 26 se za 

písmeno o) vkládají nová písmena p) a q), která znějí“.  
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Dále se v takovém případě požaduje novelizační bod 2 

upravit (při zohlednění toho, že úvodní věta článku I bude 

rozsah novely zužovat pouze na přílohu) takto: 

„2. V Položce 26 části Poznámky bodě 1 se slova „výpis 

technického osvědčení“ nahrazují slovy „technický 

průkaz“, slova „poškození, zničení, ztrátě nebo“ se 

zrušují  

a slova „písmeno a)“ se zrušují.“. 

 K čl. III bodu 3: 

Požaduje se v rámci postupného procesu sjednocování 

struktury jednotlivých položek upravit strukturu navržené 

položky 27 tak, aby byla členěna na body a ty pak dále 

členěny případně na písmena tak, jak je tomu například u 

položky 1.  

Ministerstvo financí si je vědomo toho, že v současné 

době položky sazebníku nejsou jednotně strukturovány, 

řada položek obsahuje odrážky nebo dokonce alinea, na 

něž se rovněž velmi špatně odkazuje, ale zároveň se 

domnívá, že tento stav je dlouhodobě nežádoucí a 

pravděpodobně i neudržitelný, jak se ukazuje v případě 

jiných položek, které jsou velmi blízko vyčerpání abecedy 

v první úrovni členění a velmi špatně se novelizují. Proto 

se, mj. i v souvislosti s aktuálně probíhající přípravou 

dlouhodobého koncepčního materiálu ke správním 

poplatkům, požaduje v rámci mezirezortního 

připomínkového řízení, aby byly zásadním způsobem 

novelizované položky pokud možno strukturovány tak, 

aby tyto nedostatky byly postupně odstraněny. I vzhledem 

k tomu, že se jedná o relativně nový požadavek ze strany 

Ministerstva financí, je níže uveden návrh plného znění 

dotčené položky. 

Akceptováno částečně 

Položku 27 budeme členit na body (nikoli na písmena), ale nemůžeme 

přistoupit k jejich navrhovanému sloučení, neboť by tím došlo 

k nežádoucí obsahové změně (např. schválení typu vozidla nebo 

samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy 

v oblasti schvalování technické způsobilosti nemůže nastat). 

Současně upozorňujeme, že v návaznosti na připomínky jiných 

připomínkových míst ještě může dojít k dílčí úpravě navrhovaných 

částek. Pokud jde o vymezení osvobození od poplatku podle bodu 9, 

požadované upřesnění akceptujeme a doplníme, že jsou osvobozeni 

rovněž držitelé obdobného dokladu vydaného jiným členským státem 

Evropské unie. 
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Současně se upozorňuje na možný rozpor s evropským 

právem, když se osvobození od poplatku má vztahovat 

pouze na občany. Proto je vhodnější osvobození 

formulovat tak, že se vztahuje na libovolného držitele 

průkazu ZTP resp. ZTP/P. 

Novelizační bod 3 by tak mohl znít následujícím 

způsobem. 

„3. Položka 27 zní: 

„Položka 27  

1. Schválení typu vozidla nebo samostatného 

technického celku vozidla  

a) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

Kč    5 000 

b) podle mezinárodní  smlouvy v oblasti 

schvalování technické  

způsobilosti

 

Kč    5 000  

c) v ostatních 

případech

 

Kč 2 000 

2. Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční 

části vozidla  

a) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

nebo mezinárodní smlouvy  

v oblasti schvalování technické 

způsobilosti
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Kč 2 500 

b) v ostatních 

případech

 

Kč 1 000 

3. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla 

nebo samostatného technického celku vozidla  

a) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie  

K

Kč    2 500  

b) podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování 

technické 

 

způsobilosti

 

Kč 2 500 

c) v ostatních 

případech

 

Kč 1 000 

4. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému 

vozidla nebo konstrukční části vozidla  

a) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

nebo mezinárodní smlouvy  

v oblasti schvalování technické způsobilosti 

 

Kč 1 250 
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b) v ostatních 

případech

 

Kč 500 

5. Schválení hromadné přestavby 

vozidla

 

Kč 1 000 

6. Schválení technické způsobilosti výbavy 

vozidla

 

Kč 2 000 

7. Vydání rozhodnutí o změně schválení technické 

způsobilosti výbavy  

vozidla

 

Kč 1 000 

8. Schválení technické způsobilosti jednotlivě 

vyrobeného nebo dovezeného 

vozidla

 

Kč 3 000 

9. Schválení přestavby vozidla 

 

Kč 1 000 

10. Povolení výjimky z technických požadavků, které 

musí vozidlo  

splňovat
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Kč  1 000 

11. Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených 

k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle 

přímo použitelného předpisu  

Evropské 

unie

 

Kč 2 500 

12. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru 

nebo rodiny motorů určených  

k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie   

 

Kč 1 250 

 

Osvobození 

Od poplatku podle bodu 9 této položky je osvobozen 

držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Poznámka 

Úkon zpoplatňovaný podle bodu 9 této položky zahrnuje i 

zápis údajů do registru silničních vozidel a do dokladů k 

vozidlu.“. 

 Nad rámec návrhu zákona: 

Navrhuje se mezi bod 194 a 195 čl. I návrhu zákona vložit 

nový bod ve znění:  

"V § 84 odst. 4 se slova „a vymáhá“ zrušují.". 

 

Akceptováno 
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Navrhuje se úprava § 84 odst. 4 zákona o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon  

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

zákona č. 307/1999 Sb., podle něhož pokuty uložené 

za přestupky podle uvedeného zákona vybírá a vymáhá 

ukládající orgán, a to v souladu s § 106 odst. 3 správního 

řádu v procesním režimu daňového řádu (jedná se o tzv. 

dělenou správu procesní podle § 161 daňového řádu). Podle 

navržené změny by pokuty, uložené podle tohoto zákona 

Ministerstvem dopravy, Českou obchodní inspekcí, Státní 

plavební správou a drážním úřadem, příp. příkazem na 

místě i Policií České republiky, vybíral sám ukladatel a 

vymáhal by je celní úřad. Pokuty uložené krajským úřadem 

by si krajský úřad vybíral a vymáhal sám podle svého 

kompetenčního zákona (zákon o krajích), stejně tak by 

pokuty uložené obecním úřadem vybíral a vymáhal sám 

obecní úřad (zákon o obcích), který však může požádat 

podle § 106 odst. 2 správního řádu o provedení exekuce 

obecného správce daně (celní úřad). 

 

S ohledem na velmi omezené počty případů, kdy jsou tyto 

pokuty vymáhány, a na relativní složitost a jednoúčelovost 

agendy vymáhání, se jeví jako efektivní, aby tato 

kompetence byla zajištěna orgánem, který je k tomu 

v rámci organizace veřejné správy specializovaně určen. 

Tím je tzv. obecný správce daně ve smyslu § 106 

odst. 1 správního řádu, konkrétně pak celní úřad podle 

§ 8 odst. 2 zákona o Celní správě České republiky. 
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Ministerstvo 

obrany 

1. K bodu 194 

V části první, čl. 1, bodě 194., kterým se mění § 84 odst. 3, 

navrhujeme úpravu, která zní: 

„194. V § 84 odstavec 3 zní: 

(3) Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. p) mohou projednat 

příkazem na místě orgány Policie České republiky a 

dále orgány Vojenské policie, jde-li o řidiče, vůči 

kterému provádí úkony podle § 9 zákona o Vojenské 

policii. Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. s), t), u) a w) 

mohou projednat osoby pověřené výkonem státního 

odborného dozoru příkazem na místě.“ 

Odůvodnění: 

Vojenská policie je oprávněna v souladu s § 91 odstavec 2 

písmeno b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších přestupků, 

ukládat pokuty příkazem na místě. 

V § 38 odstavec 1 písmeno e) zákona č. 56/2001 Sb. se 

stanoví, že „provozovatel silničního vozidla nesmí 

provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, jehož 

technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou 

technickou prohlídkou provedenou v členském státě, 

technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu 

silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo 

technickou prohlídkou dovezeného silničního vozidla nebo 

u něhož od provedení poslední takové technické prohlídky 

uplynula lhůta podle § 40.“ 

Vojenská policie je podle § 9 zákona č. 300/2013 Sb., o 

Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o 

Vojenské policii) oprávněna provádět dohled nad provozem 

Akceptováno jinak 

Do § 84 odst. 3 bude doplněno, že „Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. 

p) může projednat Vojenská policie při dohledu nad bezpečností a 

plynulostí provozu vozidel ozbrojených sil nebo v chráněných 

objektech příkazem na místě.“. 
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vozidel ozbrojených sil a všech vozidel ve vojenských 

objektech. Z důvodu zjednodušení řešení předmětného 

přestupku a právní jistoty v dané oblasti je nanejvýš vhodné 

oprávnit orgány Vojenské policie k řešení přestupku 

ukládání pokuty příkazem na místě obdobně jako orgány 

Policie České republiky. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K návrhu usnesení vlády: Nesouhlasím, aby Česká 

obchodní inspekce byla podle § 80 odst. 7 návrhu, 

orgánem dozoru nad trhem podle  

 přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a 

O, 

 přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího schvalování vozidel kategorie L,  

 přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R 

a S, 

 přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího nesilniční mobilní stroje a jejich 

motory, 

 přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího označování pneumatik a se systémy 

vozidel, konstrukčními částmi vozidel a 

samostatnými technickými celky vozidel podle 

mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování 

technické způsobilosti, kterou je Česká republika 

vázána. 

Odůvodnění: ČOI nedisponuje dostatečným know-how pro 

výkon dozoru v oblasti uvedených nařízení. Jedná se o 

samostatnou problematiku vázanou na, pro ČOI, novou 

právní úpravu, kterou se ČOI do této doby nezabývala. S 

ohledem na tuto skutečnost, a skutečnost, že se jedná o 

Akceptováno 
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problematiku, která vyžaduje zvláštní technické znalosti, 

musela by si ČOI vytvořit prostor pro dostatečnou 

metodickou podporu a nutné zavedení a nastartování 

nových procesů podle uvedených nařízení včetně zajištění 

úzké komunikace s EU. ČOI nedisponuje odborně 

způsobilými pracovníky, kteří by se uvedenou 

problematikou zabývali, což platí jak pro výkon samotného 

dozoru "v terénu", tak i metodické vedení a usměrňování 

tohoto dozoru. 

Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády Obecně: 

1. Navrhujeme vyjasnit, zda je cílem předkládaného návrhu 

reagovat také na řízení o porušení smlouvy č. 2016/2175. 

Uvedené řízení doposud nebylo ukončeno.  

 

 

 

 

2. Navrhujeme objasnit, zda je přijata dostatečná 

implementační úprava, příp. výkaznictví k těmto článkům 

nařízení č. 2018/858 – čl. 32 (poplatky), čl. 49 a 50 (řada 

fakultativních ustanovení), čl. 68 odst. 3 (zřízení technické 

zkušebny dle práva členského státu). U nařízení č. 

168/2013 se obdobně jedná o čl. 44 odst. 6, čl. 45 odst. 3 a 

4 a čl. 61 odst. 2; u nařízení č. 167/2013 jde o čl. 39 odst. 6, 

Akceptováno  

Cílem návrhu není reagovat na řízení č. 2016/2175. Na výtky 

Evropské komise vznesené v tomto řízení již reagoval zákon č. 

193/2018 Sb., přičemž přijetí tohoto zákona bylo dopisem vládního 

zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU ze dne 5. 

září 2018 oznámeno Evropské komisi. Na tuto informaci Evropská 

komise nikterak nereagovala. Směrnice 2007/46/ES je nahrazována 

nařízením 2018/858, příslušná ustanovení tedy byla upravena tak, aby 

odpovídala požadavkům na sankce dle čl. 84 nařízení 2018/858. Ve 

vztahu k sankcím dle nařízení č. 715/2007 lze uvést, že tyto byly 

zachovány, došlo jen k jejich začlenění (a s tím souvisejícím 

drobným úpravám ve formulaci) do ustanovení týkajících se sankcí 

k nařízení 2018/858 (viz § 83a odst. 6 návrhu zákona). 

 

Akceptováno částečně 

Ve vztahu k čl. 32 nařízení 2018/858 uvádíme následující. Čl. 32 

odst. 1 věta první uvádí, že poplatky za činnosti související s EU 

schválením typu se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o EU 

schválení typu v dotčeném členském státě. Správní poplatky týkající 

se schválení typu jsou uvedeny v položce 27 navržené změny zákona 

o správních poplatcích. Současně též § 15 odst. 8 návrhu zákona 

stanoví, jaké náklady nese žadatel o schválení typu. Čl. 32 odst. 1 věta 
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čl. 40 odst. 3 a 4 a čl. 57 odst. 2. V případě nařízení 

2016/1628 se jedná o čl. 45 odst. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Navrhujeme zvážit kontext použití terminologie „dovoz“ 

a „vývoz “ v navrhovaném § 34 a § 35 či v navrhovaném § 

38d odst. 3 písm. a) zákona. Uvedené termíny se užívají 

běžně ve vztahu ke třetím zemím, nikoli pro pohyb zboží 

v rámci EU. Úprava technické způsobilosti dovezeného 

silničního vozidla v navrhovaném § 34 a § 35 by přitom 

měla částečně dopadat i na vozidla s vnitrostátním 

schválením orgánem jiného členského státu, tedy na 

intraunijní situaci. Dále, v navrhovaném § 38d odst. 3 písm. 

druhá ukládá členským státům, aby byly k dispozici dostatečné zdroje 

na pokrytí nákladů na činnosti dozoru nad trhem. Toto nicméně dle 

našeho názoru není třeba v návrhu provádět, neboť zajištění této 

povinnosti bude dosaženo prostřednictvím státního rozpočtu, 

konkrétně příslušnou rozpočtovou kapitolou, do níž orgán dozoru nad 

trhem (tedy Ministerstvo dopravy) spadá. Čl. 32 odst. 1 věta třetí a 

odst. 2 představují fakultativní ustanovení, která nebyla využita. 

Výkaznictví tedy bude ve smyslu výše uvedeného upraveno. 

Ve vztahu k čl. 49 a 50 nařízení 2018/858, čl. 44 odst. 6, čl. 45 odst. 

3 a 4 nařízení č. 168/2013 a čl. 39 odst. 6, čl. 40 odst. 3 a 4 nařízení 

č. 167/2013 byla připomínka akceptována a návrh zákona a 

výkaznictví budou v jejím kontextu upraveny. 

Ve vztahu k čl. 68 odst. 3 nařízení 2018/858, čl. 61 odst. 2 nařízení 

č. 168/2013, čl. 57 odst. 2 nařízení č. 167/2013 a čl. 45 odst. 2 

nařízení 2016/1628 uvádíme, že předmětné ustanovení bude 

implementováno tak, že určení technických zkušeben bude 

prováděno v režimu zákona č. 56/2001 Sb. Uvedená nařízení stanoví 

podrobné technické požadavky na technické zkušebny, jež není třeba 

vnitrostátně dále rozšiřovat. 

 

 

Vysvětleno 

Slova „dovoz“ a „vývoz“ jsou užita v souladu s obecným významem 

těchto slov. Tedy šířeji než pouze ve vztahu ke třetím zemím. Tím, že 

tyto termíny užívá vnitrostátní předpis je zřejmé, že zahrnuje situace, 

kdy dochází k překročení hranic ČR bez ohledu na to, zda jde o 

intraunijní nebo mimounijní situace. V souvislosti s intraunijní 

situací bylo v kontextu dané připomínky zvažováno použití slov 

„vozidlo registrované nebo uvedené do provozu v jiném členském 

státě“. Začleněním této formulace do návrhu zákona a rozlišením 
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a) bod 2. zákona jsou slova „do jiného než členského státu“ 

za slovem „vývoz“ nadbytečná. 

 

 

 

 

4. Předkládaný návrh stanoví zmocnění pro stanovení 

technických požadavků – viz například navrhovaný § 16 

odst. 6, § 37 odst. 3 a § 78b odst. 5 zákona, přičemž 

pravděpodobně půjde o technické předpisy dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. 

září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti. Žádáme předkladatele o vyjádření, zda počítá 

s jejich technickou notifikací a přizpůsobí přijímání těchto 

prováděcích předpisů harmonogram legislativních prací.  

Nadto vlastní návrh zákona stanoví požadavek schválení 

technické způsobilosti ve vztahu k neunifikovaným 

vozidlům např. v § 16 odst. 2, § 31 odst. 1 písm. e) aj., což 

má vliv na volný pohyb těchto vozidel. I zde je nutno zvážit 

provedení technické notifikace.  

 

 

 

situací na situaci uvnitř EU a mimo EU by se nicméně formulace 

v návrhu zákona stala velmi krkolomnou, ustanovení obtížně 

srozumitelné a právní úprava celkově nepřehledná.  

Ve vztahu k § 38d odst. 3 písm. a) bod 2 návrhu zákona lze 

konstatovat, že slova „do jiného než členského státu“ jsou klíčová pro 

vyjádření případů, kdy doklad o technické způsobilosti se může lišit 

od dokladů vymezených v § 6 odst. 5 návrhu zákona. Může jít pouze 

o případy vývozu vozidla do neunijní země. 

 

Vysvětleno 

Návrhy vyhlášek provádějící zákonné zmocnění v návrhu zákona 

budou z hlediska nutnosti jejich notifikace posouzeny až v době, kdy 

bude k dispozici jejich návrh. 

Požadavky na schválení technické způsobilosti ve vztahu 

k neunifikovaným vozidlům jsou v návrhu zákona stanoveny 

odkazem na unijní nařízení (viz např. § 16 odst. 2). Obdobný přístup 

již byl v minulosti zvolen ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dochází 

primárně k jeho převedení na úroveň zákona. Provedení notifikace 

návrhu zákona nepředpokládáme, neboť by to znamenalo významné 

prohloubení zpoždění při přijímání předmětného návrhu zákona.  
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5. Takto podstatný zásah (mění se každé druhé ustanovení, 

ne-li každé) do zákona č. 56/2001 Sb., který je v zásadě 

celý implementačního rázu, znamená zásah do 

implementační úpravy k jiným předpisům EU. Například 

jen změny § 1 zasahují do transpoziční úpravy ke 

směrnicím 92/6/EHS, 2005/64/ES, 2006/40/ES a 

2014/45/EU. Minimálně srovnávací tabulky k dotčeným 

předpisům EU bude nutno upravit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Upozorňujeme, že změny v úpravě přestupku je nutno 

oznámit Komisi, jak stanoví čl. 72 odst. 1 nařízení č. 

167/2013, čl. 76 odst. 1 nařízení č. 168/2013 a čl. 13 odst. 

1 nařízení č. 715/2007. 

Vysvětleno 

V souvislosti s požadavky na úpravu srovnávacích tabulek je potřeba 

zdůraznit, že není nezbytné ani smysluplné upravovat srovnávací 

tabulky vztahující se ke směrnicím, u nichž nedochází k materiální 

změně právní úpravy a potažmo snížení úrovně jejich transpozice. 

Typickým příkladem jsou navržené změny v § 1 zákona. Mělo by být 

ponecháno na odborném posouzení předkladatele, které srovnávací 

tabulky je ve výše uvedeném smyslu nezbytné upravovat. Ve vztahu 

k předloženému návrhu zákona došlo k úpravě 8 (!) srovnávacích 

tabulek, u nichž k materiálním změnám dochází a Evropská komise 

by o nich měla být informována.  

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Bereme na vědomí, že po přijetí předmětného návrhu zákona je třeba 

skutkové podstaty přestupků oznámit Evropské komisi. 

 

 K čl. I bodu 111. (schvalování technické způsobilosti 

jednotlivě vyrobeného silničního vozidla) 

Nutno vyjasnit, zda navrhovaná úprava v § 31 odst. 1 písm. 

d) zákona není v rozporu s nařízením č. 168/2013. Tato 

úprava stanoví, že některé technické požadavky vozidel 

Vysvětleno 

§ 31 odst. 1 písm. d) návrhu zákona se týká schválení technické 

způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla kategorie L. 

Podle čl. 1 odst. 1 věty druhé nařízení č. 168/2013 se předmětné 

nařízení nevztahuje na schvalování těchto vozidel, což výslovně i 

OKOM v další části této připomínky připouští. Navržená právní 
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spadajících do působnosti tohoto přímo použitelného 

předpisu mohou být plněny pouze srovnatelným způsobem, 

tedy nikoli přímo v souladu s nařízením. 

Dále je nutno vyjasnit navrhovanou úpravu v § 31 odst. 2 

zákona. Jsme názoru, že nelze ve všech případech, když o 

něj bude požádáno, získat osvědčení o schválení s platností 

ve všech členských státech. Alespoň v případech dle 

navrhovaného § 31 odst. 1 písm. d) a e), které se týká 

schvalování kategorie vozidel L, by tomu tak být nemělo. 

Nařízení č. 168/2013 s EU schvalováním jednotlivých 

vozidel nepočítá, předpokládá pouze vnitrostátní 

schvalování (viz čl. 1 odst. 1). 

úprava tedy dle našeho názoru není s nařízením č. 168/2013 

v rozporu. 

 

§ 31 odst. 2 návrhu zákona je třeba interpretovat v souvislosti s § 30 

odst. 2 písm. d) a § 31 odst. 1 písm. a) návrhu zákona, ze kterých 

vyplývá, že pouze u vozidel kategorie M, N a O lze žádat o schválení 

s platností ve všech členských státech, přičemž toto schválení se 

udělí, pouze pokud jsou splněny technické požadavky dle nařízení 

2018/858. Nařízení 2018/858 se totiž dle jeho čl. 1 odst. 1 vztahuje i 

na schvalování jednotlivých vozidel. U jiných kategorií vozidel než 

vozidel kategorie M, N a O splňujících požadavky nařízení 2018/858 

nebude EU schválení vydáno. Domníváme se, že navržená právní 

úprava je tedy v souladu s požadavky unijních nařízení. 

 

 K čl. III – změna zákona o správních poplatcích: 

osvobození od poplatků  

1. Není bez pochybností, na jaký okruh osob se vztáhne 

navrhované osvobození od poplatků. Má-li dopadat pouze 

na občany ČR, pak je navrhované opatření přímo 

diskriminační. Rovněž máme za to, že by měly být vzaty 

v potaz i analogická oprávnění z jiných členských států, 

která odpovídají českým průkazům ZTP a ZTP/P (srov. EU 

disability card).1 Žádáme upravit. 

2. Je nutno obhájit přiměřenost navrhované právní úpravy 

správních poplatků v položce 27 zákona o správních 

poplatcích. Procesy probíhající v souladu s přímo 

použitelným předpisem EU jsou zatíženy vyššími poplatky 

Akceptováno 

Příslušné ustanovení zákona o správních poplatcích bude upraveno. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně 

                                            
1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139 
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než procesy probíhající primárně dle vnitrostátní právní 

úpravy. Ospravedlnění tohoto kroku není obsaženo ani 

v důvodové zprávě. Navíc dochází k podstatnému navýšení 

poplatků oproti stávajícímu stavu. 

V návaznosti na připomínky Hospodářské komory došlo ke sloučení 

některých položek a z hlediska správních poplatků už v těchto 

případech nebude rozdíl mezi unijním a vnitrostátním schvalováním. 

Pokud jde o zbývající položky, bude doplněna důvodová zpráva. 

 

 

 

Veřejný 

ochránce 

práv 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu č. 48: Navrhuji následující 

text v § 10 „jsou-li splněny podmínky podle § 6 odst. 3 

písm. d) až f) nahradit textem: „jsou-li splněny 

podmínky podle § 6 odst. 3 písm. d) a e)“ a zrušit text: 

„evidenční kontrola nesmí být provedena více než 30 

dní před podáním žádosti.“ 

Evidenční kontrola dokladovaná ať již protokolem podle 

původní právní úpravy, nebo ověřením v evidenci vozidel 

podle právní úpravy navrhované, není skutečností, která by 

měla bránit změně vlastníka nebo provozovatele vozidla v 

situaci, kdy identita vozidla je ověřována v rámci 

pravidelných technických prohlídek vozidla ve smyslu § 40 

zákona. Tím je zajištěna ochrana proti legalizaci 

odcizených vozidel dostatečně. Pokud zůstává zachováno 

oprávnění nechat si provést evidenční kontrolu na žádost, 

pak je zde i dostatečný nástroj pro ochranu 

soukromoprávních zájmů osob, které nabývají vlastnická 

nebo užívací práva k vozidlu. Povinnost provést evidenční 

kontrolu při prvotní registraci vozidla (mimo vozidla 

nového) ve smyslu       § 6 zákona tím zůstává nedotčena, 

vnímám ji jako žádoucí a opodstatněnou jak z důvodu 

ochrany veřejného práva, tak i práva soukromého. 

Akceptováno jinak 

Požadavek na ověření souladu skutečného stavu vozidla a jeho 

identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech zůstane 

zachován, nicméně bude výrazně prodlužena doba, po kterou je 

ověření provedené v rámci evidenční kontroly akceptovatelné 

v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Akceptovat bude 

přitom možné evidenční kontrolu provedenou samostatně nebo jako 

součást jiné technické prohlídky (aniž by bylo třeba omezovat druhy 

těchto prohlídek). Délka 2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro 

provedení pravidelné technické prohlídky, současně se jedná o dobu, 

během níž zpravidla nedochází k takové změně technického stavu 

vozidla, který by měl negativní vliv na možnost identifikace vozidla. 

Oproti v připomínce zmiňované (byť přímo nenavrhované) vazbě na 

absolvování pravidelných  technických prohlídek ve smyslu § 40, 

bude pevně stanovená lhůta srozumitelnější pro úřady, které nebudou 

muset zjišťovat, jaké lhůty pro provedení pravidelné technické 

prohlídky se na dané vozidlo vztahují. 

V tomto smyslu budou upravena ustanovení § 10, 14 a 38d, přičemž 

současně bude v těchto ustanoveních a dále v § 6 a 35 upřesněno, že 

se jedná o evidenční kontrolu provedenou v České republice. 
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 K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I navrhuji vložení nového bodu 

V § 12 se do odstavce č. 1 za písm. b) vkládá následující 

text: 

„c) jestliže postupem § 12a zjistí, že záznam o 

vlastníkovi vozidla v registru vozidel neodpovídá 

skutečnosti.“ 

Do § 12 se do odstavce 2 za poslední větu vkládá text: 

„Po dobu vyřazení vozidla z provozu pozbývá jeho 

registrační značka platnosti. Na vozidlo se hledí tak, že 

platnost jeho pravidelné technické prohlídky uplynula 

právní mocí rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu.“ 
Cílem navrhovaného doplnění předmětného ustanovení je 

zamezit provozování vozidla v době jeho vyřazení 

z provozu, neboť dosavadní právní úprava vyřazení 

vozidla z provozu neumožňuje efektivní postih 

řidiče/provozovatele v situaci, kdy takové vozidlo je v 

době vyřazení z provozu provozováno na pozemních 

komunikacích. Pokud má vozidlo tabulky správné 

registrační značky, jeho řidič má u sebe osvědčení o 

registraci vozidla, a toto je i pojištěné ve smyslu zákona č. 

168/1999 Sb., pak takové jednání (mimo nesplnění 

povinnosti odevzdat registrační značky a osvědčení o 

registraci vozidla a předložit technický průkaz k vyznačení 

změn), není nijak postižitelné. Sankce v podobě pokut se 

u osob, které takové vozidlo řídí, obvykle míjí účinkem, 

neboť se často jedná o osoby nemajetné.  

Ukládání správního trestu či ochranného opatření 

propadnutí věci je rovněž za dané situace obtížně 

proveditelné, protože není zcela zřejmé, komu vozidlo 

patří (může být mezitím několikrát přeprodáno). 

Navrhuji výslovné zneplatnění registrační značky po dobu 

vyřazení vozidla z provozu. Pokud bude takové vozidlo 

Neakceptováno - ROZPOR 

K fikci pozbytí platnosti technické prohlídky přistoupit nelze. Taková 

úprava, zejména pokud by se týkala případu vyřazení vozidla na 

žádost nebo z důvodu absence pojištění, by byla v rozporu s právem 

Evropské unie (směrnice 2014/45/EU).  

Současně by zakotvení takovéto fikce negativně dopadlo na 

provozovatele vozidla, kteří by žádali o ukončení vyřazení vozidla 

z provozu. Byť je v odůvodnění připomínky uvedeno, že 

požadovanou změnou nebudou dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

z provozu podle § 12 odst. 7,  v připomínce navrhovaná změna tomu 

neodpovídá a naopak pevně stanovuje okamžik, ke kterému uplynula 

platnost pravidelné technické prohlídky.  

V případě žádosti o ukončení vyřazení vozidla by tak vozidlo muselo 

podstoupit pravidelnou technickou prohlídku, a to i v případě, že 

dosud neuplynula lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky, což by žadatele nedůvodně finančně i časově zatížilo.  

Pokud jde o pozbytí platnosti registrační značky, která byla vozidlu 

přidělena, jednalo by se o dopad pouze na řidiče vozidla, což 

nepovažujeme za žádoucí. Tento postih může spočívat mimo jiného i 

v zákazu činnosti, což by zejména v situaci, kdy by řidič nebyl 

současně provozovatelem vozidla ani novým vlastníkem, nebylo 

adekvátní. Jde-li o judikaturu citovanou v odůvodnění připomínky, 

příslušné rozsudky se netýkaly případů vyřazení vozidla z provozu a 

použité srovnání na řešenou problematiku není přiléhavé. 

Pokud jde o provozovatele vozidla, požadovanými změnami by sice 

došlo k vyřazení vozidla, nicméně provozovatel vozidla (původní) by 

i nadále zůstal jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních 

vozidel. Odpovědnosti za provoz vozidla by se tedy nezbavil a 

naopak by nesl negativní důsledky plynoucí z toho, že provozuje 

vozidlo, které je z provozu vyřazeno. Nadále by tedy byl postižitelný 
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přistiženo v provozu, dopouští se jeho řidič přestupku dle 

§ 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, za což mu hrozí správní trest pokuty od 5.000 do 

10.000 Kč spolu se zákazem činnosti na 6-12 měsíců. 

Naplnění skutkové podstaty tohoto přestupku řízením 

vozidla nejen bez tabulky registrační značky, ale i s 

tabulkou registrační značky neplatné již dovodila ustálená 

judikatura Nejvyššího správního soudu (např. ve věcech 9 

As 230/2014, 7 As 106/2017, aj.)  Otázka zavinění řidiče 

takového přestupku se samozřejmě bude posuzovat 

individuálně. Pokud řidič nebude disponovat dokladem o 

pojištění, což indikuje vyřazení vozidla z provozu dle § 12 

odst. 1 písm. b), pak o absenci zavinění nelze hovořit, 

protože bez zelené karty nemůže ve smyslu § 17 zákona č. 

168/1999 Sb., řídit vozidlo (podléhající povinnému 

pojištění) v provozu na pozemních komunikacích. 

Obdobně jako v případě přestupku dle § 125c odst. 1 písm. 

a) bod 4 zákona o silničním provozu, když řidič nemá 

osvědčení o registraci vozidla a při silniční kontrole vyjde 

najevo, že bylo vysloveno zadržení tohoto osvědčení dle § 

6b zákona o silničním provozu. V případě vyřazení vozidla 

z provozu podle § 12 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 12a 

pak toto zavinění lze dovozovat v situaci, kdy z osvědčení 

o registraci vyplývá, že vlastníkem/provozovatelem 

vozidla je jiná osoba než ta, která jej řidiči svěřila k užití.  

Navrhuji také, aby se po dobu vyřazení vozidla z provozu 

vytvořila právní fikce neplatnosti pravidelné technické 

prohlídky vozidla. Tím se zajistí nejen možnost postihu 

provozovatele vozidla za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. 

p) zákona (dle jeho navrhovaného znění), ale též i možnost 

postihu za přestupek dle § 42a odst. 1 písm. i) resp. § 42b 

za protiprávní jednání, za která jak zákon č. 56/2001 Sb., tak zákon č. 

361/2000 Sb. postihuje provozovatele vozidla. 

Pokud je cílem požadovaných změn umožnit provozovatelům 

vozidel, u nichž jejich nový vlastník neposkytuje potřebnou 

součinnost pro provedení změny v registru silničních vozidel, řešit 

nastalou situaci, k tomuto cíli primárně povede i změna uvedená ve 

vypořádání první připomínky. 

V praxi je totiž nejčastějším problémem spojeným s neposkytnutím 

součinnosti novým vlastníkem právě nutnost absolvovat evidenční 

kontrolu. Tato potřeba se výrazným prodloužením lhůty „platnosti“ 

evidenční kontroly v případě, že je vozidlo podrobováno 

pravidelným technickým prohlídkám, zásadně eliminuje, neboť lhůta 

2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provádění pravidelných 

technických prohlídek. Ve většině případů tak v souvislosti se 

změnou vlastníka (provozovatele) vozidla nebude nutné evidenční 

kontrolu absolvovat. 

Pokud jde o ostatní úkony, řešením je, aby se k jejich provedení 

nechal prodávající od kupujícího zmocnit plnou mocí. Ke 

zjednodušení těchto kroků povedou i změny navržené v souvislosti 

s podáváním žádosti elektronickou cestou a umožnění podání 

společné žádosti samostatnými podáními původního a nového 

vlastníka. 
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odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, a současně lze takové vozidlo odstranit z 

pozemní komunikace postupem podle § 19d citovaného 

zákona (podobně jako autovrak) poté, co je odstavováno 

na pozemních komunikacích déle než 6 měsíců od 

uplynutí platnosti jeho pravidelné technické prohlídky, 

tedy od právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla z 

provozu. § 83 odst. 1 písm. p) zákona postihuje osobu 

provozovatele podle evidenčního stavu v registru vozidel, 

ale zákon o pozemních komunikacích postih na 

provozovatele vozidla postih neomezuje. Vzhledem k 

tomu, že se v těchto případech jedná o přestupky, u nichž 

je vyžadováno zavinění (u fyzických osob), není 

automatický postih bývalého vlastníka vozidla, který stále 

bude evidován jako jeho provozovatel, pravděpodobný v 

případech, kdy dojde k vyřazení vozidla z nově 

konstruovaného důvodu dle § 12 odst. 1 písm. c). Jeho 

postih by v těchto případech byl demotivující ve vztahu k 

nastolení souladu mezi skutečností a evidenčními údaji v 

registru vozidel. Tím nejsou nijak dotčeny podmínky 

ukončení vyřazení vozidla z provozu dle § 12 odst. 7, tedy 

nebude nutné prokazovat technickou způsobilost, pokud 

nedošlo k uplynutí lhůty od pravidelné technické 

prohlídky dle § 40. Současně tím není nijak dotčena 

navrhovaná změna ustanovení § 12 odst. 8 spočívající v 

přidělení nové registrační značky vozidla po vyřazení 

vozidla z provozu v trvání delším než 12 měsíců. 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhuji vložení nového bodu 

Navrhuji zrušit § 8a a místo něj do zákona vložit nový § 

12a v tomto znění: 

„§ 12a 

Neakceptováno - ROZPOR 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na 

základě převodu vlastnického práva a nový vlastník 

neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné 

žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v 

registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2 a 

dosavadní vlastník tuto informaci sdělí obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, vyrozumí obecní úřad 

obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu 

nového vlastníka silničního vozidla, a umožní mu se k 

žádosti vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. 

Úřad současně vyzve nového vlastníka vozidla k 

předložení dokladů dle § 8 odst. 4. 

2) Jestliže nový vlastník informaci o změně vlastníka 

vozidla potvrdí způsobem splňujícím podmínky dle § 8, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změny 

do registru silničních vozidel. Nejsou-li předloženy 

doklady dle § 8 odst. 4, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vydá nový technický průkaz silničního 

vozidla a osvědčení o registraci vozidla.  

3) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 neodpoví, obecní 

úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční 

vozidlo z provozu. O tomto postupu poučí nového 

vlastníka ve výzvě dle odst. 1.  

4) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 sdělí, že není jeho 

novým vlastníkem, sdělí úřad tuto informaci 

dosavadnímu vlastníkovi. V případě, že vozidlo nelze 

vyřadit z provozu dle § 12 odst. 1 písm. b), zjistí úřad 

osobu plátce pojištění a je-li odlišná od dosavadního 

vlastníka silničního vozidla, rozhodne o jeho vyřazení z 

provozu.  
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5) Účastníkem řízení o vyřazení vozidla z provozu dle 

odst. 3, nebo 4 je nový vlastník vozidla, nebo osoba, 

která je uvedena jako plátce pojištění odpovědnosti za 

újmu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního 

právního předpisu. Na účastníka řízení se vztahují 

povinnosti dle § 12 odst. 6. Původní vlastník vozidla se o 

výsledku řízení vyrozumí.  

6) Odpovědnost za přestupky dle § 83 odst. 1 písm. b) 

resp. § 83a odst. 1 písm. d) není postupem dle tohoto 

ustanovení dotčena. 

 

S ohledem na praktickou nefunkčnost a jistou těžkopádnost 

ustanovení § 8a v případě stále vyžadované evidenční 

kontroly dle původního návrhu novely § 10, jakož i na 

faktickou možnost registrace vozidla na účelově zvolené 

nemajetné osoby, a tím faktické pokračování praxe 

„polopřevodů“ (např. z důvodu zproštění se odpovědnosti 

za přestupky provozovatele vozidla podle § 125f zákona o 

silničním provozu), navrhuji nové řešení problematiky 

nesoučinnosti původního a nového vlastníka vozidla. 

Principem tohoto řešení je zavedení (v současnosti 

nezákonné praxe) možnosti vyřadit vozidlo z provozu, u 

něhož evidenční stav bude ve zjevném nesouladu se stavem 

faktickým, přičemž dalšími navrhovanými změnami v § 12 

bude docíleno toho, že provozování vozidla vyřazeného z 

provozu s sebou ponese závažné důsledky i pro řidiče 

vozidla (viz zdůvodnění změn v § 12).  

Úřad se tak z role pouhého prostředníka a řešitele sporů 

mezi původním a novým vlastníkem, jíž mu přisoudil § 8a 

posouvá do aktivní role orgánu, který administrativně 

znemožní provoz vozidla, které „nemá registraci v 

pořádku“. Vyřazení vozidla z provozu je stav, který je 
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kdykoliv při splnění podmínek v § 12 odst. 7 zákona vratný. 

Vyřazení vozidla z provozu za současného právního stavu 

ani nebrání zápisu změny vlastníka vozidla. Původnímu 

majiteli tak odpadá nutnost platit povinné pojištění podle 

zákona č. 168/1999 Sb. Nový majitel vozidla pak 

neprovedením registrace čelí hrozbě nejen pokuty za 

přestupek dle § 83 odst. 1 písm. b), ale především zákazu 

řízení motorových vozidel, když bude přistižen při řízení 

vozidla s neplatnou registrační značkou (v režimu vyřazení 

vozidla z provozu). Důsledky tohoto řešení dopadají na 

všechny případné vlastníky vozidla, kteří si vozidlo bez 

žádosti o zápis dle § 8 odst. 2 zákona přeprodávali.  Tímto 

postupem, tak dojde k tomu, že řízení vozidla, u kterého 

„nesouhlasí papíry“ se stane riskantním (postižitelným) 

jednáním, což by mělo zvýšit motivaci provádět v 

zákonných lhůtách registrační úkony. Pro zjednodušení 

celé věci navrhuji omezit účastenství v řízení o vyřazení 

vozidla z provozu v režimu dle § 12a odst. 3 resp. 4 na 

nového vlastníka, resp. na osobu, která je plátcem pojištění. 

Tyto osoby budou současně muset splnit i povinnosti podle 

§ 12 odst. 6 zákona (odevzdat tabulky registrační značky, 

osvědčení o registraci vozidla, předložit technický průkaz k 

vyznačení zápisu vyřazení vozidla z provozu a oznámení o 

umístění vozidla, pokud vyřazení bude trvat déle než 12 

měsíců).  Těmto osobám bude rozhodnutím o vyřazení 

vozidla z provozu uložena také povinnost zaplatit náklady 

řízení ve smyslu § 79 odst. 5 správního řádu. 

Možnost zápisu změny vlastníka vozidla je tak 

„jednosměrná“, návrh reaguje na situaci, kdy nový vlastník 

se vyhýbá odpovědnosti provozovatele vozidla a dalších 

povinností spojených s tím, že v registru bude jeho osoba 

spojována s konkrétním vozidlem. Původní vlastník naopak 
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motivaci vozidlo „nemít na sebe napsané“ bude zásadně 

mít, takže u něj se absence potřebné součinnosti 

nepředpokládá. 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhuji vložení nového bodu 

Navrhuji do § 13 odst. 1 vložit písm. d) s 

následujícím textem: 

„d) skutečností prokazující zánik vozidla jedním ze 

způsobů v písm. a) - c), z moci úřední. V takovém 

případě vyrozumí o zápisu zániku vozidla osobu, která 

je v registru zapsána jako vlastník“ 

 

Pokud dojde k zániku vozidla a jsou splněny všechny 

zákonné podmínky, není důvod, aby o zápis bylo nutné 

speciálně žádat a je na místě, aby úřad zápis provedl i z 

moci úřední. Nastávají situace, že úřadu jsou zaslány 

všechny podklady prokazující např. zničení vozidla při 

nehodě a úřad zánik odmítá zapsat, protože o něj není 

požádáno. Typicky jde o situaci při smrtelných nehodách, 

kdy vlastník vozidla zemře, vozidlo je zničeno a není 

rozhodnuto o dědictví. Je proto vhodné, aby zápis zániku 

vozidla byl spjat nikoliv s žádostí, ale s faktickým stavem, 

který prokazuje „legální“ (písm. a) bod 1-3, b), c) nebo 

„legalizovaný“ (písm. a) bod 4) konec. Úkon navíc není 

zpoplatněn, takže se celý proces zjednodušuje, aniž by 

docházelo k jakémukoliv krácení veřejného rozpočtu a 

současně se budou z registru vymazána vozidla, která již 

fakticky přestala existovat. 

Akceptováno jinak 

Do zákona bude doplněno, že pokud obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zjistí, že vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak (podle § 

13 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo 4), zapíše zánik vozidla v registru 

silničních vozidel. Doklady se v tomto případě vyžadovat nebudou. 

Nebude se jednat o řízení a rozhodování o zápisu zániku vozidla, ale 

o úkon podle části čtvrté správního řádu. Tato skutečnost bude 

doplněna do důvodové zprávy. Současně bude upraven § 80 odst. 4 

písm. d) tak, že bude zobecněn a aspekt rozhodování bude vypuštěn. 

 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhuji vložení nového bodu 

Navrhuji v § 84 odst. 2 nahradit „§ 8a“ slovním 

spojením „§12a“.  

 

Neakceptováno - ROZPOR 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 
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Jde o změnu, která navazuje na zrušení § 8a se zachováním 

původního smyslu, aby přestupky spočívající v porušení 

povinnosti dle § 8 odst. 2 projednával úřad, který vede 

řízení, jímž situaci rozporu údajů v evidenci vozidel s 

reálným stavem řeší. 

 V návaznosti na připomínky výše navrhuji vložení části 

třetí, která by vyřazení vozidla z provozu promítla 

coby liberační důvod do § 125f odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Část třetí 

Čl. IV 

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů   

V § 125f se v odst. 6 za písm. b) vkládá písm. c), které 

zní: 

„c) bylo vozidlo vyřazeno z provozu dle zvláštního 

právního předpisu,2) protože záznam o vlastníkovi 

vozidla v registru vozidel neodpovídá skutečnosti“  
 

Pokládám za správné, aby za přestupek provozovatele 

vozidla byla postihována pouze osoba, která mohla 

ovlivnit, kdo bude vozidlo řídit. V případech, kdy 

administrativní stav nesouhlasí se stavem evidenčním, je 

ale možnost ovlivnění osoby řidiče pro původního 

vlastníka vyloučena. Jeho nynější postih tak nemá s 

výkonem spravedlnosti nic společného a stejně tak nemá 

žádný vliv ani na nápravu řidiče, který nerespektuje 

pravidla provozu. Navrhovaná změna může vést k tomu, 

že určitá jednání, která by dnes byla možné postihnout v 

rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, 

Vysvětleno 

Navrhovaná úprava by byla velice snadno zneužitelná a v jejím 

důsledku by za přestupky provozovatele vozidla nikdo neodpovídal. 

Dle navržené úpravy by se původní provozovatel vozidla 

odpovědnosti zprostil, avšak nikdo jiný by odpovědnost nenesl. 

S ohledem na povahu přestupků podle § 125f zákona č. 361/2000 Sb. 

nelze na jejich postih rezignovat. 

Máme za to, že dominantní část problému se jednoduše vyřeší 

prodloužením platnosti evidenční kontroly z 30 dnů na 2 roky. Pokud 

jde o zbývající případy, ve kterých problém neodstraní prodloužení 

platnosti evidenční kontroly, kdy je nový vlastník pasivní nebo 

převod odmítá, a převod nebyl proveden podle § 8a, má původní 

vlastník možnost obrátit se na soud s návrhem na určení vlastnictví.  

 

Lze též uvést, že se provozovatel zprostí objektivní odpovědnosti 

podle zákona č. 361/2000 Sb. tím, že podal žádost o změnu vlastníka 

vozidla podle § 8a. Pokud bychom přistoupili k absolutnímu 

zproštění odpovědnosti, bylo by to zneužitelné, neboť by za 

protiprávní jednání spáchané vozidlem nebyl nikdo postižitelný. 

Ministerstvo dopravy zvažovalo všechna možná řešení včetně 

v připomínce navržených, ale žádné není ideální a zakotvení Vámi 

navrhované úpravy v § 12a by fakticky vedlo k navrácení 

polopřevodů, tedy vozidlo by nemělo svého provozovatele, což je 

nežádoucí. Z pohledu bezpečnosti silničního provozu je nezbytné, 

aby byla vždy nějaká osoba odpovědná za provoz vozidla.  
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zůstanou bez postihu. Vzhledem k tomu, že co do jejich 

počtu nepředpokládám, že by šlo o výraznou množinu, 

nedomnívám se, že by navrhovaná změna negativně 

ovlivnila celkovou bezpečnost provozu. Řidič vozidla 

vyřazeného z provozu totiž bude sám riskovat mnohem 

větší postih a lze tedy očekávat, že ve vlastním zájmu se 

bude podílet na nastolení souladu mezi skutečností a 

zápisem údajů v registru vozidel. Tím se současně stane 

osobou odpovědnou za přestupky spáchané s tímto 

vozidlem. Navrhovaná změna tak bude znamenat 

odstranění současného stavu, kdy je postihována osoba, 

která nemá na osobu řidiče žádný vliv. 

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti se nenabízí v tuto 

chvíli optimální řešení zbývajících problémů, které bychom mohli 

včlenit do primárně implementačního návrhu novely zákona, a to 

navíc bez opětovného projednání v mezirezortním připomínkovém 

řízení (na což nyní prostor není). 

Hlavní město 

Praha 

k Části první čl. I bodu 43 (§ 8 odst. 6): 

- Požadujeme na konci odstavce doplnit věty: „Jestliže 

žadatelé nepodávají společnou žádost současně, musí 

každý z žadatelů učinit takové podání žádosti samostatně. 

Pokud nebude žádost podána oběma žadateli u téhož 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě do 10 

dnů ode dne převodu vlastnického práva, nebude o žádosti 

rozhodováno.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Společné řízení, resp. podání společné žádosti, je upraveno 

v § 44 a § 140 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

(dále jen „správní řád“). Ani jedno z ustanovení však neřeší 

lhůtu pro podání takové společné žádosti ani důsledky 

v případě, že jeden z žadatelů by byl nečinný. Považujeme 

za nutné legislativně ve speciálním zákoně, kterým zákon 

Akceptováno částečně 

Ministerstvo dopravy z důvodu právní jistoty upraví navrženou 

formulaci § 8 odst. 6 tak, aby bylo s ohledem na rozvolněnou místní 

příslušnost postaveno najisto, že adresátem separátních podání 

tvořících společnou žádost musí být totožný úřad. Ustanovení by tak 

mohlo znít: 

„ Nečiní-li podání společné žádosti žadatelé současně, musí být 

podání učiněna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

K žádosti se přikládají doklady podle odstavce 4 pouze jednou.“.  

Pokud jde o návrh doplnění textu spočívajícího v tom, že „musí každý 

ze žadatelů učinit takové podání žádosti samostatně“, nespatřujeme 

v tomto doplnění žádnou přidanou hodnotu. To již vyplývá z § 44 

odst. 2 správního rádu, jenž stanoví: 

„Pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat 

jen více žadatelů společně, není třeba, aby podání byla učiněna 

současně. Pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z 

nich; správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí.“.  
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č. 56/2001 Sb. vůči správnímu řádu zjevně je, definovat, že 

je povinnost učinit jednotlivé dílčí podání: 

1. u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

(žadatelé se tedy musí domluvit u kterého),  

2. v jaké lhůtě (v současné době je pouze definována lhůta 

10 pracovních dnů podle § 8 odst. 2 zákona 

č. 56/2001 Sb.), 

3. a že z důvodu procesní ekonomie se o jednostranném 

podání nebude nijak rozhodovat (usnesením o odložení 

věci), což by vedlo k nemístnému administrativnímu 

zatížení registru.  

Pouhé konstatování, že v souladu s § 44 odst. 2 správního 

řádu je zjevné, že řízení o společné žádosti je zahájeno 

až úkonem posledního z žadatelů, je s ohledem na další 

ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. (např. § 8a) podle našeho 

názoru nedostatečné a neřešící další důsledky nečinnosti 

registru řidičů.  

Správní řád tak umožňuje, aby byla společná žádost učiněna 

separátně, a přitom stanoví, že předpokladem zahájení řízení je 

učinění podání všemi dotčenými žadateli. V tomto ohledu není nutné 

zvláštním předpisem doplňovat obecnou úpravu obsaženou ve 

správním řádu.  

Pokud jde o návrh na doplnění lhůty, v níž mají být obě podání vůči 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností učiněna, je potřeba 

zdůraznit, že lhůta pro podání žádosti o zápis změny vlastníka je 

stanovena již v platné právní úpravě, a to v § 8 odst. 2. Pakliže by 

jeden ze žadatelů podání uničil a druhý nikoli, mohlo by to vést 

k zahájení přestupkového řízení. Stanovení další lhůty pro zvláštní 

podání společné žádosti by bylo v tomto ohledu spíše zmatečné.  

Pokud jde o právní důsledek toho, že 1 ze žadatelů podání neučiní, 

vyplývá opět ze správního řádu, dle něhož je správní řízení zahájeno 

teprve učiněním posledního podání. Nepovažujeme za vhodné 

nastavovat zvláštní procesní režim způsobu vyřizování jednotlivého 

podání. Ostatně, nastane-li situace, kdy bude učiněno toliko podání 

jednoho ze žadatelů a správní orgán věc odloží, považujeme za 

žádoucí, aby byl o této skutečnosti žadatel vyrozuměn, a to zejména 

s ohledem na závažné právní důsledky spojené s neprovedením 

zápisu v registru silničních vozidel (zejména je-li navrhována změna 

provozovatele vozidla). 

Jihomoravsk

ý kraj 

 

1) Navrhovaný § 10 odst. 1 – Navrhujeme text v § 10 

odst. 1 :„jsou-li splněny podmínky podle § 6 odst. 

3 písm. d) až f) nahradit textem: „jsou-li splněny 

podmínky podle § 6 odst. 3 písm. d) a e)“ a zrušit 

text: „evidenční kontrola nesmí být provedena 

více než 30 dní před podáním žádosti.“ 

Zdůvodnění: Evidenční kontrola není skutečností, 

která by měla bránit změně vlastníka nebo 

Akceptováno jinak 

Požadavek na ověření souladu skutečného stavu vozidla a jeho 

identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech zůstane 

zachován, nicméně bude výrazně prodlužena doba, po kterou je 

ověření provedené v rámci evidenční kontroly akceptovatelné 

v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Akceptovat bude 

přitom možné evidenční kontrolu provedenou samostatně nebo jako 

součást jiné technické prohlídky (aniž by bylo třeba omezovat druhy 

těchto prohlídek). Délka 2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro 
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provozovatele vozidla v situaci, kdy vozidlo 

absolvuje pravidelné technické prohlídky ve smyslu 

§ 40 zákona. Tím je zajištěna ochrana proti 

legalizaci odcizených vozidel dostatečně. V případě 

zachování oprávnění nechat si provést evidenční 

kontrolu na žádost, pak existuje dostatečný nástroj 

pro ochranu soukromoprávních zájmů osob, které 

nabývají vlastnická nebo užívací práva k vozidlu. 

Povinnost provést evidenční kontrolu při prvotní 

registraci vozidla (mimo vozidla nového) ve smyslu 

§ 6 zákona tím zůstává nedotčena. 

 

provedení pravidelné technické prohlídky, současně se jedná o dobu, 

během níž zpravidla nedochází k takové změně technického stavu 

vozidla, který by měl negativní vliv na možnost identifikace vozidla. 

Oproti v připomínce zmiňované (byť přímo nenavrhované) vazbě na 

absolvování pravidelných technických prohlídek ve smyslu § 40, 

bude pevně stanovená lhůta srozumitelnější pro úřady, které nebudou 

muset zjišťovat, jaké lhůty pro provedení pravidelné technické 

prohlídky se na dané vozidlo vztahují. 

V tomto smyslu budou upravena ustanovení § 10, 14 a 38d, přičemž 

současně bude v těchto ustanoveních a dále v § 6 a 35 upřesněno, že 

se jedná o evidenční kontrolu provedenou v České republice. 

 2) § 12 – Navrhujeme do § 12 odst. 1 za písm. b) 

vložit následující text: „c) jestliže postupem § 

12a zjistí, že záznam o vlastníkovi vozidla 

v registru vozidel neodpovídá skutečnosti.“ 

Do § 12 odstavce 2 za poslední větu pak 

navrhujeme vložit text: „Po dobu vyřazení 

vozidla z provozu pozbývá jeho registrační 

značka platnosti. Na vozidlo se hledí tak, že 

platnost jeho pravidelné technické prohlídky 

uplynula právní mocí rozhodnutí o vyřazení 

vozidla z provozu.“ 

Zdůvodnění: Současná právní úprava vyřazení 

vozidla z provozu neumožňuje postih 

řidiče/provozovatele v situaci, kdy takové vozidlo 

je v době vyřazení z provozu provozováno na 

pozemních komunikacích. Pokud má vozidlo 

Vysvětleno 

K fikci pozbytí platnosti technické prohlídky přistoupit nelze. Taková 

úprava, zejména pokud by se týkala případu vyřazení vozidla na 

žádost nebo z důvodu absence pojištění, by byla v rozporu s právem 

Evropské unie (směrnice 2014/45/EU).  

Současně by zakotvení takovéto fikce negativně dopadlo na 

provozovatele vozidla, kteří by žádali o ukončení vyřazení vozidla 

z provozu. Byť je v odůvodnění připomínky uvedeno, že 

požadovanou změnou nebudou dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

z provozu podle § 12 odst. 7, v připomínce navrhovaná změna tomu 

neodpovídá a naopak pevně stanovuje okamžik, ke kterému uplynula 

platnost pravidelné technické prohlídky.  

V případě žádosti o ukončení vyřazení vozidla by tak vozidlo muselo 

podstoupit pravidelnou technickou prohlídku, a to i v případě, že 

dosud neuplynula lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky, což by žadatele nedůvodně finančně i časově zatížilo.  
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tabulky správné registrační značky, jeho řidič má u 

sebe osvědčení o registraci vozidla, a toto je i 

pojištěné ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., pak 

takové jednání (mimo nesplnění povinnosti 

odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci 

vozidla a předložit technický průkaz k vyznačení 

změn), není nijak postižitelné. Navíc sankce 

v podobě pokut u osob, které takové vozidlo řídí, se 

obvykle míjí účinkem, neboť jsou zpravidla 

nemajetné. 

Navrhujeme zneplatnění registrační značky po dobu 

vyřazení vozidla z provozu. Pokud bude takové 

vozidlo přistiženo v provozu, dopouští se jeho řidič 

přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za což 

mu hrozí správní trest pokuty od 5.000 do 10.000 

Kč spolu se zákazem činnosti na 6-12 měsíců.  

Otázka zavinění řidiče takového přestupku se 

samozřejmě bude posuzovat individuálně. Pokud 

řidič nebude disponovat dokladem o pojištění, což 

indikuje vyřazení vozidla z provozu dle § 12 odst. 1 

písm. b), pak o absenci zavinění nelze hovořit, 

protože bez zelené karty nemůže ve smyslu § 17 

zákona č. 168/1999 Sb., řídit vozidlo (podléhající 

povinnému pojištění) v provozu na pozemních 

komunikacích. Obdobně jako v případě přestupku 

dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 4 zákona o silničním 

provozu, když řidič nemá osvědčení o registraci 

Pokud jde o pozbytí platnosti registrační značky, která byla vozidlu 

přidělena, jednalo by se o dopad pouze na řidiče vozidla, což 

nepovažujeme za žádoucí. Tento postih může spočívat mimo jiného i 

v zákazu činnosti, což by zejména v situaci, kdy by řidič nebyl 

současně provozovatelem vozidla ani novým vlastníkem, nebylo 

adekvátní. Jde-li o judikaturu citovanou v odůvodnění připomínky, 

příslušné rozsudky se netýkaly případů vyřazení vozidla z provozu a 

použité srovnání na řešenou problematiku není přiléhavé. 

Pokud jde o provozovatele vozidla, požadovanými změnami by sice 

došlo k vyřazení vozidla, nicméně provozovatel vozidla (původní) by 

i nadále zůstal jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních 

vozidel. Odpovědnosti za provoz vozidla by se tedy nezbavil a 

naopak by nesl negativní důsledky plynoucí z toho, že provozuje 

vozidlo, které je z provozu vyřazeno. Nadále by tedy byl postižitelný 

za protiprávní jednání, za která jak zákon č. 56/2001 Sb., tak zákon č. 

361/2000 Sb. postihuje provozovatele vozidla. 

Pokud je cílem požadovaných změn umožnit provozovatelům 

vozidel, u nichž jejich nový vlastník neposkytuje potřebnou 

součinnost pro provedení změny v registru silničních vozidel, řešit 

nastalou situaci, k tomuto cíli primárně povede i změna uvedená ve 

vypořádání první připomínky. 

V praxi je totiž nejčastějším problémem spojeným s neposkytnutím 

součinnosti novým vlastníkem právě nutnost absolvovat evidenční 

kontrolu. Tato potřeba se výrazným prodloužením lhůty „platnosti“ 

evidenční kontroly v případě, že je vozidlo podrobováno 

pravidelným technickým prohlídkám, zásadně eliminuje, neboť lhůta 

2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provádění pravidelných 

technických prohlídek. Ve většině případů tak v souvislosti se 

změnou vlastníka (provozovatele) vozidla nebude nutné evidenční 

kontrolu absolvovat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRKH72IR)



46 
 

vozidla a při silniční kontrole vyjde najevo, že bylo 

vysloveno zadržení tohoto osvědčení dle § 6b 

zákona o silničním provozu. 

V případě vyřazení vozidla z provozu podle § 12 

odst. 1 písm. c) ve spojení s § 12a pak toto zavinění 

lze dovozovat v situaci, kdy z osvědčení o registraci 

vyplývá, že vlastníkem/provozovatelem vozidla je 

jiná osoba, než ta, která jej řidiči svěřila k užití.  

Navrhujeme také, aby po dobu vyřazení vozidla 

z provozu se vytvořila právní fikce neplatnosti 

pravidelné technické prohlídky vozidla. Tím se 

zajistí nejen možnost postihu provozovatele vozidla 

za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. p) zákona (dle 

jeho navrhovaného znění), ale též i možnost postihu 

za přestupek dle § 42a odst. 1 písm. i) resp. § 42b 

odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, a současně lze takové vozidlo 

odstranit z pozemní komunikace postupem podle § 

19d citovaného zákona (podobně jako autovrak) 

poté, co je odstavováno na pozemních 

komunikacích déle než 6 měsíců od uplynutí 

platnosti jeho pravidelné technické prohlídky, tedy 

od právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla 

z provozu. § 83 odst. 1 písm. p) zákona postihuje 

osobu provozovatele podle evidenčního stavu 

v registru vozidel, ale zákon o pozemních 

komunikacích postih na provozovatele vozidla 

postih neomezuje. 

Pokud jde o ostatní úkony, řešením je, aby se k jejich provedení 

nechal prodávající od kupujícího zmocnit plnou mocí. Ke 

zjednodušení těchto kroků povedou i změny navržené v souvislosti 

s podáváním žádosti elektronickou cestou a umožnění podání 

společné žádosti samostatnými podáními původního a nového 

vlastníka. 
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Tím nejsou nijak dotčeny podmínky ukončení 

vyřazení vozidla z provozu dle § 12 odst. 7, tedy 

nebude nutné prokazovat technickou způsobilost, 

pokud nedošlo k uplynutí lhůty od pravidelné 

technické prohlídky dle § 40. 

Současně tím není nijak dotčena navrhovaná změna 

ustanovení § 12 odst. 8 spočívající v přidělení nové 

registrační značky vozidla po vyřazení vozidla 

z provozu v trvání delším než 12 měsíců. 

 

 3) § 8a – Navrhujeme zrušit § 8a a místo něj do 

zákona vložit nový         § 12a v tomto znění: 

„§ 12a 

1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na 

základě převodu vlastnického práva a nový vlastník 

neposkytl potřebnou součinnost pro podání 

společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního 

vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle 

§ 8 odst. 2 a dosavadní vlastník tuto informaci sdělí 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností 

bez zbytečného odkladu nového vlastníka 

silničního vozidla, a umožní mu se k žádosti 

vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Úřad 

současně vyzve nového vlastníka vozidla 

k předložení dokladů dle § 8 odst. 4. 

Vysvětleno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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2) Jestliže nový vlastník informaci o změně 

vlastníka vozidla potvrdí způsobem splňujícím 

podmínky dle § 8, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zapíše změny do registru silničních 

vozidel. Nejsou-li předloženy doklady dle § 8 odst. 

4, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá 

nový technický průkaz silničního vozidla a 

osvědčení o registraci vozidla.  

3) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o 

změně vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 

neodpoví, obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vyřadí silniční vozidlo z provozu. O tomto postupu 

poučí nového vlastníka ve výzvě dle odst. 1.  

4) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o 

změně vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 sdělí, 

že není jeho novým vlastníkem, sdělí úřad tuto 

informaci dosavadnímu vlastníkovi. V případě, že 

vozidlo nelze vyřadit z provozu dle § 12 odst. 1 

písm. b), zjistí úřad osobu plátce pojištění a je-li 

odlišná od dosavadního vlastníka silničního 

vozidla, rozhodne o jeho vyřazení z provozu. 

5) Účastníkem řízení o vyřazení vozidla z provozu 

dle odst. 3, nebo 4 je nový vlastník vozidla, nebo 

osoba, která je uvedena jako plátce pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla podle zvláštního právního předpisu. Na 

účastníka řízení se vztahují povinnosti dle § 12 odst. 
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6. Původní vlastník vozidla se o výsledku řízení 

vyrozumí. 

6) Odpovědnost za přestupky dle § 83 odst. 1 písm. 

b) resp. § 83a odst. 1 písm. d) postupem dle tohoto 

ustanovení dotčena. 

Zdůvodnění: S ohledem na praktickou nefunkčnost 

a jistou těžkopádnost ustanovení § 8a v případě 

stále vyžadované evidenční kontroly dle původního 

návrhu novely § 10, jakož i na faktickou možnost 

registrace vozidla na účelově zvolené nemajetné 

osoby, a tím faktické pokračování praxe 

„polopřevodů“ (např. z důvodu zproštění se 

odpovědnosti za přestupky provozovatele vozidla 

podle § 125f zákona o silničním provozu), 

navrhujeme nové řešení problematiky 

nesoučinnosti původního a nového vlastníka 

vozidla. 

Principem tohoto řešení je zavedení (v současnosti 

nezákonné praxe) možnosti vyřadit vozidlo 

z provozu, u něhož evidenční stav bude ve zjevném 

nesouladu se stavem faktickým, přičemž dalšími 

navrhovanými změnami v § 12 bude docíleno toho, 

že provozování vozidla vyřazeného z provozu 

s sebou ponese závažné důsledky i pro řidiče 

vozidla (viz zdůvodnění změn v § 12).   

Pro zjednodušení celé věci navrhujeme omezit 

účastenství v řízení o vyřazení vozidla z provozu 

v režimu dle § 12a odst. 3 resp. 4 na nového 
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vlastníka, resp. na osobu, která je plátcem pojištění. 

Tyto osoby budou současně muset splnit i 

povinnosti podle § 12 odst. 6 zákona (odevzdat 

tabulky registrační značky, osvědčení o registraci 

vozidla, předložit technický průkaz k vyznačení 

zápisu vyřazení vozidla z provozu a oznámení o 

umístění vozidla, pokud vyřazení bude trvat déle 

než 12 měsíců).  

 

Těmto osobám bude rozhodnutím o vyřazení 

vozidla z provozu uložena také povinnost zaplatit 

náklady řízení ve smyslu § 79 odst. 5 správního 

řádu. 

Možnost zápisu změny vlastníka vozidla je tak 

„jednosměrná“, návrh reaguje na situaci, kdy nový 

vlastník se vyhýbá odpovědnosti provozovatel 

vozidla a dalších povinností spojených s tím, že 

v registru bude jeho osoba spojována s konkrétním 

vozidlem. Původní vlastník naopak motivaci 

vozidlo „nemít na sebe napsané“ bude zásadně mít, 

takže u něj se absence potřebné součinnosti 

nepředpokládá. 

 

 4) § 13 – Navrhujeme do § 13 odst. 1 vložit písm. d) 

s následujícím textem 

„d) skutečností prokazující zánik vozidla jedním 

ze způsobů v písm. a) - c), z moci úřední. 

Akceptováno jinak 

Do zákona bude doplněno, že pokud obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zjistí, že vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak (podle § 

13 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo 4), zapíše zánik vozidla v registru 

silničních vozidel. Doklady se v tomto případě vyžadovat nebudou. 
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V takovém případě vyrozumí o zápisu zániku 

vozidla osobu, která je v registru zapsána jako 

vlastník“ 

Zdůvodnění: Pokud dojde k zániku vozidla a jsou 

splněny všechny zákonné podmínky, není důvod, 

aby o zápis bylo nutné speciálně žádat a je na místě, 

aby úřad zápis provedl i z moci úřední. Je vhodné, 

aby zápis zániku vozidla byl spjat nikoliv s žádostí, 

ale s faktickým stavem, který prokazuje „legální“ 

(písm. a) bod 1-3, b), c) nebo „legalizovaný“ (písm. 

a) bod 4) konec.  

 

Nebude se jednat o řízení a rozhodování o zápisu zániku vozidla, ale 

o úkon podle části čtvrté správního řádu. Tato skutečnost bude 

doplněna do důvodové zprávy. Současně bude upraven § 80 odst. 4 

písm. d) tak, že bude zobecněn a aspekt rozhodování bude vypuštěn. 

 

 5) § 84 odst. 2 – Navrhujeme v § 84 odst. 2 nahradit 

„§ 8a“ slovním spojením „§12a“.  

Zdůvodnění: Jde o změnu, která navazuje na zrušení 

§ 8a se zachováním původního smyslu, aby 

přestupky spočívající v porušení povinnosti dle § 8 

odst. 2 projednával úřad, který vede řízení, jímž 

situaci rozporu údajů v evidenci vozidel s reálným 

stavem řeší. 

 

Vysvětleno 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 

 6) § 2 odst. 15 – Navrhujeme provést revizi definice 

pojmu „provozovatel silničního vozidla“, jímž je 

dle současné a taktéž dle navrhované právní úpravy 

„osoba, která je v registru silničních vozidel 

zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako 

jeho provozovatel v registru silničních vozidel 

zapsána jiná osoba“, případně provést revizi 

Vysvětleno 

Je pravdou, že uvedené skutkové podstaty přestupků nenachází 

s ohledem na definici provozovatele vozidla v praxi uplatnění, 

nicméně ke změně definice provozovatele vozidla není bez 

komplexní analýzy účelné v této chvíli přistupovat, jelikož jde o 

stěžejní pojem celé právní úpravy a na osobu provozovatele vozidla 
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ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., v nichž jsou za 

provozovatele vozidel označovány osoby, které 

provozují vozidla nezapsaná v registru vozidel. 

 

Zdůvodnění: Dle platné definice uvedené v zákoně 

je provozovatelem silničního vozidla pouze osoba 

zapsaná v registru silničních vozidel. Daná definice 

však naráží na některá ustanovení právního 

předpisu a je s nimi v rozporu, kupříkladu na 

ustanovení § 38 odst. 1 písm. b),      § 83 odst. 1 

písm. m) a § 83a odst. 2 písm. c) zák. č. 56/2001 

Sb., neboť dle těchto ustanovení je za provozovatele 

silničního vozidla považována osoba, která 

provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, 

které není zapsáno v registru silničních vozidel 

nebo v registru silničních vozidel jiného státu. 

Pokud však vozidlo není zapsáno v registru 

silničních vozidel, nemůže být u něho v registru 

vozidel zasána ani osoba provozovatele. Daná 

ustanovení skutkových podstat přestupků jsou tak 

za současného znění definice provozovatele vozidla 

uvedené v zákoně bezzubá, stejně tak se týká 

povinnosti uvedené v § 38 odst. 1 písm. b) tohoto 

zákona. Současná právní úprava je tomto ohledu 

rozporná. Řešením se jeví rozšíření pojmu 

provozovatel vozidla mimo na osoby zapsané 

v registru vozidel i na osoby nezapsané v registru 

vozidel, ale fakticky provozující vozidla nezapsaná 

v registru vozidel. 

 

je navázána značná část zákonných povinností i skutkových podstat 

přestupků. 

Pokud je v provozu vozidlo, které není zapsáno v registru silničních 

vozidel, přestože podléhá registraci, lze již nyní postihovat řidiče 

takového vozidla, a to podle § 125c odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 

361/2000 Sb. za přestupek spočívající v tom, že řídí vozidlo bez 

registrační značky, případně s registrační značkou, která mu nebyla 

přidělena. 

Pokud jde o vlastníka vozidla, který nesplnil svoji zákonnou 

povinnost zapsat vozidlo do registru silničních vozidel, lze jej 

postihovat podle § 83 odst. 1 písm. a) nebo § 83a odst. 1 písm. b). 

Jak bylo uvedeno výše, změna definice provozovatele vozidla nebo 

jednotlivých ustanovení, u nichž by mohla být jejich použitelnost 

s ohledem na definici sporná, by představovala zásadní koncepční 

vstup do zákona č. 56/2001 Sb., jenž nelze provést bez předchozí 

koncepční analýzy a bez projednání v řádném mezirezortním 

připomínkovém řízení. S ohledem na závazky vyplývající z unijního 

práva není na takový postup prostor. 

Kraj 

Vysočina 1. Připomínka k Čl. I bodu 48: 
Akceptováno jinak 
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Navrhujeme v § 10 ponechat stávající znění 

odstavce 1. 

Evidenční kontrola dokladovaná ať již 

protokolem podle původní právní úpravy, nebo 

ověřením v evidenci vozidel podle právní 

úpravy nové, není skutečností, která by měla 

bránit změně vlastníka nebo provozovatele 

vozidla v situaci, kdy identita vozidla je 

ověřována v rámci pravidelných technických 

prohlídek vozidla ve smyslu § 40 zákona. Tím 

je zajištěna ochrana proti legalizaci odcizených 

vozidel dostatečně. Pokud zůstává zachováno 

oprávnění nechat si provést evidenční kontrolu 

na žádost, pak je zde i dostatečný nástroj pro 

ochranu soukromoprávních zájmů osob, které 

nabývají vlastnická nebo užívací práva k 

vozidlu. Povinnost provést evidenční kontrolu 

při prvotní registraci vozidla (mimo vozidla 

nového) ve smyslu § 6 zákona tím samozřejmě 

zůstává nedotčena, a zde jí vnímáme jako 

žádoucí a opodstatněnou jak z důvodu ochrany 

veřejného práva, tak i práva soukromého. 

 

Požadavek na ověření souladu skutečného stavu vozidla a jeho 

identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech zůstane 

zachován, nicméně bude výrazně prodlužena doba, po kterou je 

ověření provedené v rámci evidenční kontroly akceptovatelné 

v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Akceptovat bude 

přitom možné evidenční kontrolu provedenou samostatně nebo jako 

součást jiné technické prohlídky (aniž by bylo třeba omezovat druhy 

těchto prohlídek). Délka 2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro 

provedení pravidelné technické prohlídky, současně se jedná o dobu, 

během níž zpravidla nedochází k takové změně technického stavu 

vozidla, který by měl negativní vliv na možnost identifikace vozidla. 

Oproti v připomínce zmiňované (byť přímo nenavrhované) vazbě na 

absolvování pravidelných technických prohlídek ve smyslu § 40, 

bude pevně stanovená lhůta srozumitelnější pro úřady, které nebudou 

muset zjišťovat, jaké lhůty pro provedení pravidelné technické 

prohlídky se na dané vozidlo vztahují. 

V tomto smyslu budou upravena ustanovení § 10, 14 a 38d, přičemž 

současně bude v těchto ustanoveních a dále v § 6 a 35 upřesněno, že 

se jedná o evidenční kontrolu provedenou v České republice. 

 

 
2. Připomínka k Čl. I (nový bod): 

Navrhujeme v Čl. I vložit nový novelizační 

bod: 

Vysvětleno 

K fikci pozbytí platnosti technické prohlídky přistoupit nelze. Taková 

úprava, zejména pokud by se týkala případu vyřazení vozidla na 
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V § 12 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové 

písmeno c), které zní: 

„c) jestliže postupem § 12a zjistí, že záznam o 

vlastníkovi vozidla v registru vozidel 

neodpovídá skutečnosti.“ 

 

Navrhujeme v Čl. I vložit nový novelizační 

bod: 

V § 12 se na konci textu odstavce 2 doplňují 

slova: 

„Po dobu vyřazení vozidla z provozu pozbývá 

jeho registrační značka platnosti. Na vozidlo se 

hledí tak, že platnost jeho pravidelné technické 

prohlídky uplynula právní mocí rozhodnutí o 

vyřazení vozidla z provozu.“ 

 

Dosavadní právní úprava vyřazení vozidla z 

provozu nijak neumožňuje postih 

řidiče/provozovatele v situaci, kdy takové 

vozidlo je v době vyřazení z provozu 

provozováno na pozemních komunikacích. 

Pokud má vozidlo tabulky správné registrační 

značky, jeho řidič má u sebe osvědčení o 

registraci vozidla, a toto je i pojištěné ve smyslu 

zákona č. 168/1999 Sb., pak takové jednání 

(mimo nesplnění povinnosti odevzdat 

žádost nebo z důvodu absence pojištění, by byla v rozporu s právem 

Evropské unie (směrnice 2014/45/EU).  

Současně by zakotvení takovéto fikce negativně dopadlo na 

provozovatele vozidla, kteří by žádali o ukončení vyřazení vozidla 

z provozu. Byť je v odůvodnění připomínky uvedeno, že 

požadovanou změnou nebudou dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

z provozu podle § 12 odst. 7, v připomínce navrhovaná změna tomu 

neodpovídá a naopak pevně stanovuje okamžik, ke kterému uplynula 

platnost pravidelné technické prohlídky.  

V případě žádosti o ukončení vyřazení vozidla by tak vozidlo muselo 

podstoupit pravidelnou technickou prohlídku, a to i v případě, že 

dosud neuplynula lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky, což by žadatele nedůvodně finančně i časově zatížilo.  

Pokud jde o pozbytí platnosti registrační značky, která byla vozidlu 

přidělena, jednalo by se o dopad pouze na řidiče vozidla, což 

nepovažujeme za žádoucí. Tento postih může spočívat mimo jiného i 

v zákazu činnosti, což by zejména v situaci, kdy by řidič nebyl 

současně provozovatelem vozidla ani novým vlastníkem, nebylo 

adekvátní. Jde-li o judikaturu citovanou v odůvodnění připomínky, 

příslušné rozsudky se netýkaly případů vyřazení vozidla z provozu a 

použité srovnání na řešenou problematiku není přiléhavé. 

Pokud jde o provozovatele vozidla, požadovanými změnami by sice 

došlo k vyřazení vozidla, nicméně provozovatel vozidla (původní) by 

i nadále zůstal jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních 

vozidel. Odpovědnosti za provoz vozidla by se tedy nezbavil a 

naopak by nesl negativní důsledky plynoucí z toho, že provozuje 

vozidlo, které je z provozu vyřazeno. Nadále by tedy byl postižitelný 

za protiprávní jednání, za která jak zákon č. 56/2001 Sb., tak zákon č. 

361/2000 Sb. postihuje provozovatele vozidla. 
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registrační značky a osvědčení o registraci 

vozidla a předložit technický průkaz k 

vyznačení změn), není nijak postižitelné. Navíc 

sankce v podobě pokut se u osob, které takové 

vozidlo řídí, se obvykle míjí účinkem, neboť 

jsou zpravidla nemajetné. 

Ukládání správního trestu či ochranného 

opatření propadnutí věci je rovněž za dané 

situace obtížně proveditelné, protože není zcela 

zřejmé, komu vozidlo patří (může být mezitím 

několikrát přeprodáno). 

Navrhujeme výslovné zneplatnění registrační 

značky po dobu vyřazení vozidla z provozu. 

Pokud bude takové vozidlo přistiženo v 

provozu, dopouští se jeho řidič přestupku dle § 

125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, za což mu hrozí 

správní trest pokuty od 5.000 do 10.000 Kč 

spolu se zákazem činnosti na 6-12 měsíců. 

Naplnění skutkové podstaty tohoto přestupku 

řízením vozidla nejen bez tabulky registrační 

značky, ale i s tabulkou registrační značky 

neplatné již dovodila ustálená judikatura 

Nejvyššího správního soudu (např. ve věcech 9 

As 230/2014, 7 As 106/2017, aj.)  

Pokud je cílem požadovaných změn umožnit provozovatelům 

vozidel, u nichž jejich nový vlastník neposkytuje potřebnou 

součinnost pro provedení změny v registru silničních vozidel, řešit 

nastalou situaci, k tomuto cíli primárně povede i změna uvedená ve 

vypořádání první připomínky. 

V praxi je totiž nejčastějším problémem spojeným s neposkytnutím 

součinnosti novým vlastníkem právě nutnost absolvovat evidenční 

kontrolu. Tato potřeba se výrazným prodloužením lhůty „platnosti“ 

evidenční kontroly v případě, že je vozidlo podrobováno 

pravidelným technickým prohlídkám, zásadně eliminuje, neboť lhůta 

2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provádění pravidelných 

technických prohlídek. Ve většině případů tak v souvislosti se 

změnou vlastníka (provozovatele) vozidla nebude nutné evidenční 

kontrolu absolvovat. 

Pokud jde o ostatní úkony, řešením je, aby se k jejich provedení 

nechal prodávající od kupujícího zmocnit plnou mocí. Ke 

zjednodušení těchto kroků povedou i změny navržené v souvislosti 

s podáváním žádosti elektronickou cestou a umožnění podání 

společné žádosti samostatnými podáními původního a nového 

vlastníka. 
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Otázka zavinění řidiče takového přestupku se 

samozřejmě bude posuzovat individuálně. 

Pokud řidič nebude disponovat dokladem o 

pojištění, což indikuje vyřazení vozidla z 

provozu dle § 12 odst. 1 písm. b), pak o absenci 

zavinění nelze hovořit, protože bez zelené karty 

nemůže ve smyslu § 17 zákona č. 168/1999 Sb., 

řídit vozidlo (podléhající povinnému pojištění) 

v provozu na pozemních komunikacích. 

Obdobně jako v případě přestupku dle § 125c 

odst. 1 písm. a) bod 4 zákona o silničním 

provozu, když řidič nemá osvědčení o registraci 

vozidla a při silniční kontrole vyjde najevo, že 

bylo vysloveno zadržení tohoto osvědčení dle § 

6b zákona o silničním provozu. 

V případě vyřazení vozidla z provozu podle § 12 

odst. 1 písm. c) ve spojení s § 12a pak toto 

zavinění lze dovozovat v situaci, kdy z 

osvědčení o registraci vyplývá, že 

vlastníkem/provozovatelem vozidla je jiná 

osoba, než ta, která jej řidiči svěřila k užití.  

 

Navrhujeme také, aby po dobu vyřazení vozidla 

z provozu se vytvořila právní fikce neplatnosti 

pravidelné technické prohlídky vozidla. Tím se 

zajistí nejen možnost postihu provozovatele 
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vozidla za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. p) 

zákona (dle jeho navrhovaného znění), ale též i 

možnost postihu za přestupek dle § 42a odst. 1 

písm. i) resp. § 42b odst. 1 písm. i) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

a současně lze takové vozidlo odstranit z 

pozemní komunikace postupem podle § 19d 

citovaného zákona (podobně jako autovrak) 

poté, co je odstavováno na pozemních 

komunikacích déle než 6 měsíců od uplynutí 

platnosti jeho pravidelné technické prohlídky, 

tedy od právní moci rozhodnutí o vyřazení 

vozidla z provozu. § 83 odst. 1 písm. p) zákona 

postihuje osobu provozovatele podle 

evidenčního stavu v registru vozidel, ale zákon 

o pozemních komunikacích postih na 

provozovatele vozidla neomezuje. 

Tím nejsou nijak dotčeny podmínky ukončení 

vyřazení vozidla z provozu dle § 12 odst. 7, tedy 

nebude nutné prokazovat technickou 

způsobilost, pokud nedošlo k uplynutí lhůty od 

pravidelné technické prohlídky dle § 40. 

Současně tím není nijak dotčena navrhovaná 

změna ustanovení § 12 odst. 8 spočívající v 

přidělení nové registrační značky vozidla po 
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vyřazení vozidla z provozu v trvání delším než 

12 měsíců. 

 

 
3. Připomínka k Čl. I (nový bod): 

Navrhujeme zrušit § 8a a místo něj do zákona 

vložit nový § 12a v tomto znění: 

„§ 12a 

1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního 

vozidla na základě převodu vlastnického práva 

a nový vlastník neposkytl potřebnou 

součinnost pro podání společné žádosti o zápis 

změny vlastníka silničního vozidla v registru 

silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2 a 

dosavadní vlastník tuto informaci sdělí 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou 

působností bez zbytečného odkladu nového 

vlastníka silničního vozidla, a umožní mu se k 

žádosti vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení 

výzvy. Úřad současně vyzve nového vlastníka 

vozidla k předložení dokladů dle § 8 odst. 4. 

2) Jestliže nový vlastník informaci o změně 

vlastníka vozidla potvrdí způsobem splňujícím 

podmínky dle § 8, obecní úřad obce s 

rozšířenou působností zapíše změny do registru 

silničních vozidel. Nejsou-li předloženy 

Vysvětleno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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doklady dle § 8 odst. 4, obecní úřad obce s 

rozšířenou působností vydá nový technický 

průkaz silničního vozidla a osvědčení o 

registraci vozidla.  

3) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci 

o změně vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 

neodpoví, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vyřadí silniční vozidlo z provozu. O 

tomto postupu poučí nového vlastníka ve výzvě 

dle odst. 1.  

4) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci 

o změně vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 

sdělí, že není jeho novým vlastníkem, sdělí 

úřad tuto informaci dosavadnímu vlastníkovi. 

V případě, že vozidlo nelze vyřadit z provozu dle 

§ 12 odst. 1 písm. b), zjistí úřad osobu plátce 

pojištění a je-li odlišná od dosavadního 

vlastníka silničního vozidla, rozhodne o jeho 

vyřazení z provozu. 

5) Účastníkem řízení o vyřazení vozidla z 

provozu dle odst. 3, nebo 4 je nový vlastník 

vozidla, nebo osoba, která je uvedena jako 

plátce pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla podle zvláštního 

právního předpisu. Na účastníka řízení se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRKH72IR)



60 
 

vztahují povinnosti dle § 12 odst. 6. Původní 

vlastník vozidla se o výsledku řízení vyrozumí. 

6) Odpovědnost za přestupky dle § 83 odst. 1 

písm. b) resp. § 83a odst. 1 písm. d) postupem 

dle tohoto ustanovení dotčena.“ 

S ohledem na praktickou nefunkčnost a jistou 

těžkopádnost ustanovení § 8a v případě stále 

vyžadované evidenční kontroly dle původního 

návrhu novely § 10, jakož i na faktickou 

možnost registrace vozidla na účelově zvolené 

nemajetné osoby, a tím faktické pokračování 

praxe „polopřevodů“ (např. z důvodu zproštění 

se odpovědnosti za přestupky provozovatele 

vozidla podle § 125f zákona o silničním 

provozu), navrhujeme nové řešení problematiky 

nesoučinnosti původního a nového vlastníka 

vozidla. 

Principem tohoto řešení je zavedení (v 

současnosti nezákonné praxe) možnosti vyřadit 

vozidlo z provozu, u něhož evidenční stav bude 

ve zjevném nesouladu se stavem faktickým, 

přičemž dalšími navrhovanými změnami v § 12 

bude docíleno toho, že provozování vozidla 

vyřazeného z provozu s sebou ponese závažné 

důsledky i pro řidiče vozidla (viz zdůvodnění 

změn v § 12).  
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Úřad se tak z role pouhého prostředníka a 

řešitele sporů mezi původním a novým 

vlastníkem, jíž mu přisoudil § 8a posouvá do 

aktivní role orgánu, který administrativně 

znemožní provoz vozidla, které „nemá registraci 

v pořádku“. Vyřazení vozidla z provozu je stav, 

který je kdykoliv při splnění podmínek v § 12 

odst. 7 zákona vratný. Vyřazení vozidla z 

provozu za současného právního stavu ani 

nebrání zápisu změny vlastníka vozidla. 

Původnímu majiteli tak odpadá nutnost platit 

povinné pojištění podle zákona č. 168/1999 Sb. 

Nový majitel vozidla pak neprovedením 

registrace čelí hrozbě nejen pokuty za přestupek 

dle § 83 odst. 1 písm. b), ale především zákazu 

řízení motorových vozidel, když bude přistižen 

při řízení vozidla s neplatnou registrační 

značkou (v režimu vyřazení vozidla z provozu). 

Důsledky tohoto řešení dopadají na všechny 

případné vlastníky vozidla, kteří si vozidlo bez 

žádosti o zápis dle § 8 odst. 2 zákona 

přeprodávali.  

Dojde tak k tomu, že řízení vozidla, u kterého 

„nesouhlasí papíry“ se stane riskantním 

podnikem, což by mělo zvýšit motivaci 
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provádět v zákonných lhůtách registrační 

úkony. 

Pro zjednodušení celé věci navrhujeme omezit 

účastenství v řízení o vyřazení vozidla z 

provozu v režimu dle § 12a odst. 3 resp. 4 na 

nového vlastníka, resp. na osobu, která je 

plátcem pojištění. Tyto osoby budou současně 

muset splnit i povinnosti podle § 12 odst. 6 

zákona (odevzdat tabulky registrační značky, 

osvědčení o registraci vozidla, předložit 

technický průkaz k vyznačení zápisu vyřazení 

vozidla z provozu a oznámení o umístění 

vozidla, pokud vyřazení bude trvat déle než 12 

měsíců).  

Těmto osobám bude rozhodnutím o vyřazení 

vozidla z provozu uložena také povinnost 

zaplatit náklady řízení ve smyslu § 79 odst. 5 

správního řádu. 

Možnost zápisu změny vlastníka vozidla je tak 

„jednosměrná“, návrh reaguje na situaci, kdy nový vlastník 

se vyhýbá odpovědnosti provozovatel vozidla a dalších 

povinností spojených s tím, že v registru bude jeho osoba 

spojována s konkrétním vozidlem. Původní vlastník naopak 

motivaci vozidlo „nemít na sebe napsané“ bude zásadně 

mít, takže u něj se absence potřebné součinnosti 

nepředpokládá. 

 
4. Připomínka k Čl. I (nový bod): 

Akceptováno jinak 
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Navrhujeme v Čl. I vložit nový novelizační 

bod: 

V § 13 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové 

písmeno c), které zní: 

„d) skutečností prokazující zánik vozidla 

jedním ze způsobů v písm. a)  až c) z moci 

úřední. V takovém případě vyrozumí o zápisu 

zániku vozidla osobu, která je v registru 

zapsána jako vlastník.“ 

Pokud dojde k zániku vozidla a jsou splněny 

všechny zákonné podmínky, není důvod, aby o 

zápis bylo nutné speciálně žádat a je na místě, 

aby úřad zápis provedl i z moci úřední. 

Nastávají situace, že úřadu jsou zaslány všechny 

podklady prokazující např. zničení vozidla při 

nehodě a úřad zánik odmítá zapsat, protože o něj 

není požádáno. Typicky jde o situaci při 

smrtelných nehodách, kdy vlastník vozidla 

zemře, vozidlo je zničeno a není rozhodnuto o 

dědictví. Je proto vhodné, aby zápis zániku 

vozidla byl spjat nikoliv s žádostí, ale s 

faktickým stavem, který prokazuje „legální“ 

(písm. a) bod 1-3, b), c) nebo „legalizovaný“ 

(písm. a) bod 4) konec. Úkon navíc není 

zpoplatněn, takže se celý proces zjednodušuje, 

aniž by docházelo k jakémukoliv krácení 

Do zákona bude doplněno, že pokud obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zjistí, že vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak (podle § 

13 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo 4), zapíše zánik vozidla v registru 

silničních vozidel. Doklady se v tomto případě vyžadovat nebudou. 

Nebude se jednat o řízení a rozhodování o zápisu zániku vozidla, ale 

o úkon podle části čtvrté správního řádu. Tato skutečnost bude 

doplněna do důvodové zprávy. Současně bude upraven § 80 odst. 4 

písm. d) tak, že bude zobecněn a aspekt rozhodování bude vypuštěn. 
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veřejného rozpočtu a současně se „vyčistí“ 

registr. 

 

 
5. Připomínka k Čl. I bodu 193: 

Navrhujeme v § 84 odst. 2 nahradit slova „§ 

8a“ slovy „§ 12a“.  

Jde o změnu, která navazuje na zrušení § 8a se 

zachováním původního smyslu, aby přestupky 

spočívající v porušení povinnosti dle § 8 odst. 2 

projednával úřad, který vede řízení, jímž situaci 

rozporu údajů v evidenci vozidel s reálným 

stavem řeší. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

Vysvětleno 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 

Královéhrad

ecký kraj 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu č. 48: Navrhuje se 

následující text v § 10 :„jsou-li splněny podmínky podle 

§ 6 odst. 3 písm. d) až f) nahradit textem: „jsou-li 

splněny podmínky podle § 6 odst. 3 písm. d) a e)“ a 

zrušit text: „evidenční kontrola nesmí být provedena 

více než 30 dní před podáním žádosti.“ 

 

Zdůvodnění: Evidenční kontrola dokladovaná ať již 

protokolem podle původní právní úpravy, nebo ověřením 

v evidenci vozidel podle právní úpravy nové, není 

skutečností, která by měla bránit změně vlastníka nebo 

provozovatele vozidla v situaci, kdy identita vozidla je 

ověřována v rámci pravidelných technických prohlídek 

vozidla ve smyslu § 40 zákona. Tím je zajištěna ochrana 

Akceptováno jinak 

Požadavek na ověření souladu skutečného stavu vozidla a jeho 

identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech zůstane 

zachován, nicméně bude výrazně prodlužena doba, po kterou je 

ověření provedené v rámci evidenční kontroly akceptovatelné 

v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Akceptovat bude 

přitom možné evidenční kontrolu provedenou samostatně nebo jako 

součást jiné technické prohlídky (aniž by bylo třeba omezovat druhy 

těchto prohlídek). Délka 2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro 

provedení pravidelné technické prohlídky, současně se jedná o dobu, 

během níž zpravidla nedochází k takové změně technického stavu 

vozidla, který by měl negativní vliv na možnost identifikace vozidla. 
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proti legalizaci odcizených vozidel dostatečně. Pokud 

zůstává zachováno oprávnění nechat si provést evidenční 

kontrolu na žádost, pak je zde i dostatečný nástroj pro 

ochranu soukromoprávních zájmů osob, které nabývají 

vlastnická nebo užívací práva k vozidlu. Povinnost provést 

evidenční kontrolu při prvotní registraci vozidla (mimo 

vozidla nového) ve smyslu § 6 zákona tím samozřejmě 

zůstává nedotčena, a zde jí vnímáme jako žádoucí a 

opodstatněnou jak z důvodu ochrany veřejného práva, tak i 

práva soukromého. 

 

Oproti v připomínce zmiňované (byť přímo nenavrhované) vazbě na 

absolvování pravidelných technických prohlídek ve smyslu § 40, 

bude pevně stanovená lhůta srozumitelnější pro úřady, které nebudou 

muset zjišťovat, jaké lhůty pro provedení pravidelné technické 

prohlídky se na dané vozidlo vztahují. 

V tomto smyslu budou upravena ustanovení § 10, 14 a 38d, přičemž 

současně bude v těchto ustanoveních a dále v § 6 a 35 upřesněno, že 

se jedná o evidenční kontrolu provedenou v České republice. 

 K ČÁSTI PRVNÍ, čl. I navrhujeme vložení nového bodu 

Do § 12 se do odstavce č. 1 za písm. b) vkládá následující 

text: 

„c) jestliže postupem § 12a zjistí, že záznam o 

vlastníkovi vozidla v registru vozidel neodpovídá 

skutečnosti.“ 

Do § 12 se do odstavce 2 za poslední větu vkládá text: 
„Po dobu vyřazení vozidla z provozu pozbývá jeho 

registrační značka platnosti. Na vozidlo se hledí tak, že 

platnost jeho pravidelné technické prohlídky uplynula 

právní mocí rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu.“ 

Zdůvodnění: Dosavadní právní úprava vyřazení vozidla 

z provozu nijak neumožňuje postih řidiče/provozovatele 

v situaci, kdy takové vozidlo je v době vyřazení z provozu 

provozováno na pozemních komunikacích. Pokud má 

vozidlo tabulky správné registrační značky, jeho řidič má u 

sebe osvědčení o registraci vozidla, a toto je i pojištěné ve 

smyslu zákona č. 168/1999 Sb., pak takové jednání (mimo 

nesplnění povinnosti odevzdat registrační značky a 

osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz 

k vyznačení změn), není nijak postižitelné. Navíc sankce 

Vysvětleno 

K fikci pozbytí platnosti technické prohlídky přistoupit nelze. Taková 

úprava, zejména pokud by se týkala případu vyřazení vozidla na 

žádost nebo z důvodu absence pojištění, by byla v rozporu s právem 

Evropské unie (směrnice 2014/45/EU).  

Současně by zakotvení takovéto fikce negativně dopadlo na 

provozovatele vozidla, kteří by žádali o ukončení vyřazení vozidla 

z provozu. Byť je v odůvodnění připomínky uvedeno, že 

požadovanou změnou nebudou dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

z provozu podle § 12 odst. 7, v připomínce navrhovaná změna tomu 

neodpovídá a naopak pevně stanovuje okamžik, ke kterému uplynula 

platnost pravidelné technické prohlídky.  

V případě žádosti o ukončení vyřazení vozidla by tak vozidlo muselo 

podstoupit pravidelnou technickou prohlídku, a to i v případě, že 

dosud neuplynula lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky, což by žadatele nedůvodně finančně i časově zatížilo.  

Pokud jde o pozbytí platnosti registrační značky, která byla vozidlu 

přidělena, jednalo by se o dopad pouze na řidiče vozidla, což 

nepovažujeme za žádoucí. Tento postih může spočívat mimo jiného i 
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v podobě pokut se u osob, které takové vozidlo řídí, se 

obvykle míjí účinkem, neboť jsou zpravidla nemajetné. 

Ukládání správního trestu či ochranného opatření 

propadnutí věci je rovněž za dané situace obtížně 

proveditelné, protože není zcela zřejmé, komu vozidlo patří 

(může být mezitím několikrát přeprodáno). 

Navrhujeme výslovné zneplatnění registrační značky po 

dobu vyřazení vozidla z provozu. Pokud bude takové 

vozidlo přistiženo v provozu, dopouští se jeho řidič 

přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, za což mu hrozí správní trest 

pokuty od 5.000 do 10.000 Kč spolu se zákazem činnosti 

na 6-12 měsíců. Naplnění skutkové podstaty tohoto 

přestupku řízením vozidla nejen bez tabulky registrační 

značky, ale i s tabulkou registrační značky neplatné již 

dovodila ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu 

(např. ve věcech 9 As 230/2014, 7 As 106/2017, aj.)  

Otázka zavinění řidiče takového přestupku se samozřejmě 

bude posuzovat individuálně. Pokud řidič nebude 

disponovat dokladem o pojištění, což indikuje vyřazení 

vozidla z provozu dle § 12 odst. 1 písm. b), pak o absenci 

zavinění nelze hovořit, protože bez zelené karty nemůže ve 

smyslu § 17 zákona č. 168/1999 Sb., řídit vozidlo 

(podléhající povinnému pojištění) v provozu na pozemních 

komunikacích. Obdobně jako v případě přestupku dle § 

125c odst. 1 písm. a) bod 4 zákona o silničním provozu, 

když řidič nemá osvědčení o registraci vozidla a při silniční 

kontrole vyjde najevo, že bylo vysloveno zadržení tohoto 

osvědčení dle § 6b zákona o silničním provozu. 

v zákazu činnosti, což by zejména v situaci, kdy by řidič nebyl 

současně provozovatelem vozidla ani novým vlastníkem, nebylo 

adekvátní. Jde-li o judikaturu citovanou v odůvodnění připomínky, 

příslušné rozsudky se netýkaly případů vyřazení vozidla z provozu a 

použité srovnání na řešenou problematiku není přiléhavé. 

Pokud jde o provozovatele vozidla, požadovanými změnami by sice 

došlo k vyřazení vozidla, nicméně provozovatel vozidla (původní) by 

i nadále zůstal jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních 

vozidel. Odpovědnosti za provoz vozidla by se tedy nezbavil a 

naopak by nesl negativní důsledky plynoucí z toho, že provozuje 

vozidlo, které je z provozu vyřazeno. Nadále by tedy byl postižitelný 

za protiprávní jednání, za která jak zákon č. 56/2001 Sb., tak zákon č. 

361/2000 Sb. postihuje provozovatele vozidla. 

K postihu provozovatele a řidiče za to, že je provozováno vyřazené 

vozidlo, lze uvést, že postih je možný již podle současné právní 

úpravy. Dle § 12 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. obecní úřad obce 

s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu buď na 

základě žádosti, nebo zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla. 

Jde-li o případ vyřazení vozidla z důvodu zániku pojištění, postih je 

možný podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 

újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 12 odst. 1 písm. c) 

zaniká dnem vyřazení vozidla pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, přičemž provozování nepojištěného vozidla je přestupkem 

podle § 16 odst. 1 tohoto zákona, za nějž lze uložit pokutu od 5 000 

Kč do 40 000 Kč. 

Jde-li o případ vyřazení vozidla na žádost, ustanovení § 12 odst. 2 

zákona  č. 56/2001 Sb. předpokládá, že k žádosti se přikládají 

všechny vydané tabulky s registrační značkou. Již z tohoto důvodu 
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V případě vyřazení vozidla z provozu podle § 12 odst. 1 

písm. c) ve spojení s § 12a pak toto zavinění lze dovozovat 

v situaci, kdy z osvědčení o registraci vyplývá, že 

vlastníkem/provozovatelem vozidla je jiná osoba, než ta, 

která jej řidiči svěřila k užití.  

 

Navrhujeme také, aby po dobu vyřazení vozidla z provozu 

se vytvořila právní fikce neplatnosti pravidelné technické 

prohlídky vozidla. Tím se zajistí nejen možnost postihu 

provozovatele vozidla za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. 

p) zákona (dle jeho navrhovaného znění), ale též i možnost 

postihu za přestupek dle § 42a odst. 1 písm. i) resp. § 42b 

odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, a současně lze takové vozidlo odstranit 

z pozemní komunikace postupem podle § 19d citovaného 

zákona (podobně jako autovrak) poté, co je odstavováno na 

pozemních komunikacích déle než 6 měsíců od uplynutí 

platnosti jeho pravidelné technické prohlídky, tedy od 

právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu. § 83 

odst. 1 písm. p) zákona postihuje osobu provozovatele 

podle evidenčního stavu v registru vozidel, ale zákon o 

pozemních komunikacích postih na provozovatele vozidla 

postih neomezuje. 

Tím nejsou nijak dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

vozidla z provozu dle § 12 odst. 7, tedy nebude nutné 

prokazovat technickou způsobilost, pokud nedošlo 

k uplynutí lhůty od pravidelné technické prohlídky dle § 40. 

Současně tím není nijak dotčena navrhovaná změna 

ustanovení § 12 odst. 8 spočívající v přidělení nové 

registrační značky vozidla po vyřazení vozidla z provozu 

v trvání delším než 12 měsíců. 

zneplatnění registrační značky v tomto případě není namístě. Pokud 

je provozováno vozidlo bez tabulek registračních značek, lze 

postihovat jak jeho provozovatele, který se takovým protiprávním 

jednáním dopouští přestupku podle § 83 odst. 1 písm. n) nebo § 83a 

odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., tak jeho řidiče, který se 

takovým protiprávním jednáním dopouští přestupku podle § 125c 

odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 361/2000 Sb.  

Jak bylo uvedeno výše, případy provozování nebo řízení vyřazených 

vozidel lze postihovat stávajícími prostředky, aniž by se musela 

zákonem vytvářet nevhodná fikce technicky nezpůsobilého vozidla. 

Pokud je cílem požadovaných změn umožnit provozovatelům 

vozidel, u nichž jejich nový vlastník neposkytuje potřebnou 

součinnost pro provedení změny v registru silničních vozidel, řešit 

nastalou situaci, k tomuto cíli primárně povede i změna uvedená ve 

vypořádání první připomínky. 

V praxi je totiž nejčastějším problémem spojeným s neposkytnutím 

součinnosti novým vlastníkem právě nutnost absolvovat evidenční 

kontrolu. Tato potřeba se výrazným prodloužením lhůty „platnosti“ 

evidenční kontroly v případě, že je vozidlo podrobováno 

pravidelným technickým prohlídkám, zásadně eliminuje, neboť lhůta 

2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provádění pravidelných 

technických prohlídek. Ve většině případů tak v souvislosti se 

změnou vlastníka (provozovatele) vozidla nebude nutné evidenční 

kontrolu absolvovat. 

Pokud jde o ostatní úkony, řešením je, aby se k jejich provedení 

nechal prodávající od kupujícího zmocnit plnou mocí. Ke 

zjednodušení těchto kroků povedou i změny navržené v souvislosti 

s podáváním žádosti elektronickou cestou a umožnění podání 

společné žádosti samostatnými podáními původního a nového 

vlastníka. 
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 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení nového bodu 

 

Navrhuje se zrušit § 8a a místo něj do zákona vložit nový 

§ 12a v tomto znění: 

„§ 12a 

1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na 

základě převodu vlastnického práva a nový vlastník 

neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné 

žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla 

v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2 a 

dosavadní vlastník tuto informaci sdělí obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, vyrozumí obecní úřad obce 

s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu nového 

vlastníka silničního vozidla, a umožní mu se k žádosti 

vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Úřad současně 

vyzve nového vlastníka vozidla k předložení dokladů dle § 

8 odst. 4. 

2) Jestliže nový vlastník informaci o změně vlastníka 

vozidla potvrdí způsobem splňujícím podmínky dle § 8, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změny do 

registru silničních vozidel. Nejsou-li předloženy doklady 

dle § 8 odst. 4, obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vydá nový technický průkaz silničního vozidla a osvědčení 

o registraci vozidla.  

3) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 neodpoví, obecní úřad 

obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo 

Vysvětleno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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z provozu. O tomto postupu poučí nového vlastníka ve 

výzvě dle odst. 1.  

4) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 sdělí, že není jeho 

novým vlastníkem, sdělí úřad tuto informaci dosavadnímu 

vlastníkovi. V případě, že vozidlo nelze vyřadit z provozu 

dle § 12 odst. 1 písm. b), zjistí úřad osobu plátce pojištění a 

je-li odlišná od dosavadního vlastníka silničního vozidla, 

rozhodne o jeho vyřazení z provozu. 

5) Účastníkem řízení o vyřazení vozidla z provozu dle odst. 

3, nebo 4 je nový vlastník vozidla, nebo osoba, která je 

uvedena jako plátce pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního 

předpisu. Na účastníka řízení se vztahují povinnosti dle § 

12 odst. 6. Původní vlastník vozidla se o výsledku řízení 

vyrozumí. 

6) Odpovědnost za přestupky dle § 83 odst. 1 písm. b) resp. 

§ 83a odst. 1 písm. d) postupem dle tohoto ustanovení není 

dotčena. 

Zdůvodnění: S ohledem na praktickou nefunkčnost a jistou 

těžkopádnost ustanovení § 8a v případě stále vyžadované 

evidenční kontroly dle původního návrhu novely § 10, 

jakož i na faktickou možnost registrace vozidla na účelově 

zvolené nemajetné osoby, a tím faktické pokračování praxe 

„polopřevodů“ (např. z důvodu zproštění se odpovědnosti 

za přestupky provozovatele vozidla podle § 125f zákona o 

silničním provozu), navrhujeme nové řešení problematiky 

nesoučinnosti původního a nového vlastníka vozidla. 
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Principem tohoto řešení je zavedení (v současnosti 

nezákonné praxe) možnosti vyřadit vozidlo z provozu, u 

něhož evidenční stav bude ve zjevném nesouladu se stavem 

faktickým, přičemž dalšími navrhovanými změnami v § 12 

bude docíleno toho, že provozování vozidla vyřazeného 

z provozu s sebou ponese závažné důsledky i pro řidiče 

vozidla (viz zdůvodnění změn v § 12).  

Úřad se tak z role pouhého prostředníka a řešitele sporů 

mezi původním a novým vlastníkem, jíž mu přisoudil § 8a 

posouvá do aktivní role orgánu, který administrativně 

znemožní provoz vozidla, které „nemá registraci 

v pořádku“. Vyřazení vozidla z provozu je stav, který je 

kdykoliv při splnění podmínek v § 12 odst. 7 zákona vratný. 

Vyřazení vozidla z provozu za současného právního stavu 

ani nebrání zápisu změny vlastníka vozidla. Původnímu 

majiteli tak odpadá nutnost platit povinné pojištění podle 

zákona č. 168/1999 Sb. Nový majitel vozidla pak 

neprovedením registrace čelí hrozbě nejen pokuty za 

přestupek dle § 83 odst. 1 písm. b), ale především zákazu 

řízení motorových vozidel, když bude přistižen při řízení 

vozidla s neplatnou registrační značkou (v režimu vyřazení 

vozidla z provozu). Důsledky tohoto řešení dopadají na 

všechny případné vlastníky vozidla, kteří si vozidlo bez 

žádosti o zápis dle § 8 odst. 2 zákona přeprodávali.  

Dojde tak k tomu, že řízení vozidla, u kterého „nesouhlasí 

papíry“ se stane riskantním podnikem, což by mělo 

zvýšit motivaci provádět v zákonných lhůtách registrační 

úkony. 

Pro zjednodušení celé věci navrhujeme omezit účastenství 

v řízení o vyřazení vozidla z provozu v režimu dle § 12a 

odst. 3 resp. 4 na nového vlastníka, resp. na osobu, která je 

plátcem pojištění. Tyto osoby budou současně muset splnit 
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i povinnosti podle § 12 odst. 6 zákona (odevzdat tabulky 

registrační značky, osvědčení o registraci vozidla, předložit 

technický průkaz k vyznačení zápisu vyřazení vozidla 

z provozu a oznámení o umístění vozidla, pokud vyřazení 

bude trvat déle než 12 měsíců).  

Těmto osobám bude rozhodnutím o vyřazení vozidla 

z provozu uložena také povinnost zaplatit náklady řízení ve 

smyslu § 79 odst. 5 správního řádu. 

Možnost zápisu změny vlastníka vozidla je tak 

„jednosměrná“, návrh reaguje na situaci, kdy nový vlastník 

se vyhýbá odpovědnosti provozovatel vozidla a dalších 

povinností spojených s tím, že v registru bude jeho osoba 

spojována s konkrétním vozidlem. Původní vlastník 

naopak motivaci vozidlo „nemít na sebe napsané“ bude 

zásadně mít, takže u něj se absence potřebné součinnosti 

nepředpokládá. 

 

 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení nového bodu 

 

Navrhuje se do § 13 odst. 1 vložit písm. d) s následujícím 

textem 

 

„d) skutečností prokazující zánik vozidla jedním ze 

způsobů v písm. a) -c), z moci úřední. V takovém 

případě vyrozumí o zápisu zániku vozidla osobu, která 

je v registru zapsána jako vlastník“ 

Zdůvodnění: Pokud dojde k zániku vozidla a jsou splněny 

všechny zákonné podmínky, není důvod, aby o zápis bylo 

nutné speciálně žádat a je na místě, aby úřad zápis provedl 

i z moci úřední. Nastávají situace, že úřadu jsou zaslány 

Akceptováno jinak 

Do zákona bude doplněno, že pokud obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zjistí, že vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak (podle § 

13 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo 4), zapíše zánik vozidla v registru 

silničních vozidel. Doklady se v tomto případě vyžadovat nebudou. 

Nebude se jednat o řízení a rozhodování o zápisu zániku vozidla, ale 

o úkon podle části čtvrté správního řádu. Tato skutečnost bude 

doplněna do důvodové zprávy. Současně bude upraven § 80 odst. 4 

písm. d) tak, že bude zobecněn a aspekt rozhodování bude vypuštěn. 
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všechny podklady prokazující např. zničení vozidla při 

nehodě a úřad zánik odmítá zapsat, protože o něj není 

požádáno. Typicky jde o situaci při smrtelných nehodách, 

kdy vlastník vozidla zemře, vozidlo je zničeno a není 

rozhodnuto o dědictví. Je proto vhodné, aby zápis zániku 

vozidla byl spjat nikoliv s žádostí, ale s faktickým stavem, 

který prokazuje „legální“ (písm. a) bod 1-3, b), c) nebo 

„legalizovaný“ (písm. a) bod 4) konec. Úkon navíc není 

zpoplatněn, takže se celý proces zjednodušuje, aniž by 

docházelo k jakémukoliv krácení veřejného rozpočtu a 

současně se „vyčistí“ registr. 

 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení nového bodu 

 

Navrhuje se v § 84 odst. 2 nahradit „§ 8a“ slovním 

spojením „§12a“.  

 

Zdůvodnění: Jde o změnu, která navazuje na zrušení § 8a 

se zachováním původního smyslu, aby přestupky 

spočívající v porušení povinnosti dle § 8 odst. 2 

projednával úřad, který vede řízení, jímž situaci rozporu 

údajů v evidenci vozidel s reálným stavem řeší. 

Vysvětleno 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 

Zlínský kraj 1. K ČÁSTI PRVNÍ, čl. I, bodu č. 48: Navrhuje se 

následující text v § 10 :„jsou-li splněny podmínky 

podle § 6 odst. 3 písm. d) až f)“ nahradit textem: 

„jsou-li splněny podmínky podle § 6 odst. 3 písm. 

d) a e)“ a zrušit text: „evidenční kontrola nesmí 

být provedena více než 30 dní před podáním 

žádosti.“ 

Zdůvodnění: Evidenční kontrola dokladovaná ať již 

protokolem podle původní právní úpravy, nebo ověřením 

Akceptováno jinak 

Požadavek na ověření souladu skutečného stavu vozidla a jeho 

identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech zůstane 

zachován, nicméně bude výrazně prodlužena doba, po kterou je 

ověření provedené v rámci evidenční kontroly akceptovatelné 

v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Akceptovat bude 

přitom možné evidenční kontrolu provedenou samostatně nebo jako 

součást jiné technické prohlídky (aniž by bylo třeba omezovat druhy 

těchto prohlídek). Délka 2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro 

provedení pravidelné technické prohlídky, současně se jedná o dobu, 
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v evidenci vozidel podle právní úpravy nové, není 

skutečností, která by měla bránit změně vlastníka nebo 

provozovatele vozidla v situaci, kdy identita vozidla je 

ověřována v rámci pravidelných technických prohlídek 

vozidla ve smyslu § 40 zákona. Tím je zajištěna ochrana 

proti legalizaci odcizených vozidel dostatečně. Pokud 

zůstává zachováno oprávnění nechat si provést evidenční 

kontrolu na žádost, pak je zde i dostatečný nástroj pro 

ochranu soukromoprávních zájmů osob, které nabývají 

vlastnická nebo užívací práva k vozidlu. Povinnost provést 

evidenční kontrolu při prvotní registraci vozidla (mimo 

vozidla nového) ve smyslu § 6 zákona tím samozřejmě 

zůstává nedotčena, a zde jí vnímáme jako žádoucí a 

opodstatněnou jak z důvodu ochrany veřejného práva, tak i 

práva soukromého. 

 

během níž zpravidla nedochází k takové změně technického stavu 

vozidla, který by měl negativní vliv na možnost identifikace vozidla. 

Oproti v připomínce zmiňované (byť přímo nenavrhované) vazbě na 

absolvování pravidelných technických prohlídek ve smyslu § 40, 

bude pevně stanovená lhůta srozumitelnější pro úřady, které nebudou 

muset zjišťovat, jaké lhůty pro provedení pravidelné technické 

prohlídky se na dané vozidlo vztahují. 

V tomto smyslu budou upravena ustanovení § 10, 14 a 38d, přičemž 

současně bude v těchto ustanoveních a dále v § 6 a 35 upřesněno, že 

se jedná o evidenční kontrolu provedenou v České republice. 

 2. K ČÁSTI PRVNÍ, čl. I, § 12 odst. 1 navrhujeme 

za písm. b) vložení nového písm. c): „c) jestliže 

postupem § 12a zjistí, že záznam  

o vlastníkovi vozidla v registru vozidel neodpovídá 

skutečnosti.“. Za poslední větu § 12 odstavce 2 

navrhujeme vložit text: „Po dobu vyřazení vozidla 

z provozu pozbývá jeho registrační značka 

platnosti. Na vozidlo se hledí tak, že platnost jeho 

pravidelné technické prohlídky uplynula právní 

mocí rozhodnutí o vyřazení vozidla  

z provozu.“ 

Zdůvodnění: Dosavadní právní úprava vyřazení vozidla 

z provozu nijak neumožňuje postih řidiče/provozovatele 

v situaci, kdy takové vozidlo je v době vyřazení z provozu 

provozováno na pozemních komunikacích. Pokud má 

Vysvětleno 

K fikci pozbytí platnosti technické prohlídky přistoupit nelze. Taková 

úprava, zejména pokud by se týkala případu vyřazení vozidla na 

žádost nebo z důvodu absence pojištění, by byla v rozporu s právem 

Evropské unie (směrnice 2014/45/EU).  

Současně by zakotvení takovéto fikce negativně dopadlo na 

provozovatele vozidla, kteří by žádali o ukončení vyřazení vozidla 

z provozu. Byť je v odůvodnění připomínky uvedeno, že 

požadovanou změnou nebudou dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

z provozu podle § 12 odst. 7, v připomínce navrhovaná změna tomu 

neodpovídá a naopak pevně stanovuje okamžik, ke kterému uplynula 

platnost pravidelné technické prohlídky.  

V případě žádosti o ukončení vyřazení vozidla by tak vozidlo muselo 

podstoupit pravidelnou technickou prohlídku, a to i v případě, že 
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vozidlo tabulky správné registrační značky, jeho řidič má u 

sebe osvědčení o registraci vozidla, a toto je i pojištěné ve 

smyslu zákona č. 168/1999 Sb., pak takové jednání (mimo 

nesplnění povinnosti odevzdat registrační značky a 

osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz 

k vyznačení změn), není nijak postižitelné. Navíc sankce 

v podobě pokut se u osob, které takové vozidlo řídí, se 

obvykle míjí účinkem, neboť jsou zpravidla nemajetné. 

Ukládání správního trestu či ochranného opatření 

propadnutí věci je rovněž za dané situace obtížně 

proveditelné, protože není zcela zřejmé, komu vozidlo patří 

(může být mezitím několikrát přeprodáno). 

Navrhujeme výslovné zneplatnění registrační značky po 

dobu vyřazení vozidla z provozu. Pokud bude takové 

vozidlo přistiženo v provozu, dopustí se tím jeho řidič 

přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, za což mu hrozí správní trest 

pokuty od 5.000 do 10.000 Kč spolu se zákazem činnosti 

na 6-12 měsíců. Naplnění skutkové podstaty tohoto 

přestupku řízením vozidla nejen bez tabulky registrační 

značky, ale i s tabulkou registrační značky neplatné již 

dovodila ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu 

(např. ve věcech 9 As 230/2014, 7 As 106/2017, aj.)  

Otázka zavinění řidiče takového přestupku se samozřejmě 

bude posuzovat individuálně. Pokud řidič nebude 

disponovat dokladem o pojištění, což indikuje vyřazení 

vozidla z provozu dle § 12 odst. 1 písm. b), pak o absenci 

zavinění nelze hovořit, protože bez zelené karty nemůže ve 

smyslu § 17 zákona č. 168/1999 Sb., řídit vozidlo 

(podléhající povinnému pojištění) v provozu na pozemních 

komunikacích. Obdobně jako v případě přestupku dle § 

dosud neuplynula lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky, což by žadatele nedůvodně finančně i časově zatížilo.  

Pokud jde o pozbytí platnosti registrační značky, která byla vozidlu 

přidělena, jednalo by se o dopad pouze na řidiče vozidla, což 

nepovažujeme za žádoucí. Tento postih může spočívat mimo jiného i 

v zákazu činnosti, což by zejména v situaci, kdy by řidič nebyl 

současně provozovatelem vozidla ani novým vlastníkem, nebylo 

adekvátní. Jde-li o judikaturu citovanou v odůvodnění připomínky, 

příslušné rozsudky se netýkaly případů vyřazení vozidla z provozu a 

použité srovnání na řešenou problematiku není přiléhavé. 

Pokud jde o provozovatele vozidla, požadovanými změnami by sice 

došlo k vyřazení vozidla, nicméně provozovatel vozidla (původní) by 

i nadále zůstal jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních 

vozidel. Odpovědnosti za provoz vozidla by se tedy nezbavil a 

naopak by nesl negativní důsledky plynoucí z toho, že provozuje 

vozidlo, které je z provozu vyřazeno. Nadále by tedy byl postižitelný 

za protiprávní jednání, za která jak zákon č. 56/2001 Sb., tak zákon č. 

361/2000 Sb. postihuje provozovatele vozidla. 

K postihu provozovatele a řidiče za to, že je provozováno vyřazené 

vozidlo, lze uvést, že postih je možný již podle současné právní 

úpravy. Dle § 12 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. obecní úřad obce 

s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu buď na 

základě žádosti, nebo zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla. 

Jde-li o případ vyřazení vozidla z důvodu zániku pojištění, postih je 

možný podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 

újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 12 odst. 1 písm. c) 

zaniká dnem vyřazení vozidla pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, přičemž provozování nepojištěného vozidla je přestupkem 
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125c odst. 1 písm. a) bod 4 zákona o silničním provozu, 

když řidič nemá osvědčení o registraci vozidla a při silniční 

kontrole vyjde najevo, že bylo vysloveno zadržení tohoto 

osvědčení dle  

§ 6b zákona o silničním provozu. 

V případě vyřazení vozidla z provozu podle § 12 odst. 1 

písm. c) ve spojení  

s § 12a pak toto zavinění lze dovozovat v situaci, kdy 

z osvědčení o registraci vyplývá, že 

vlastníkem/provozovatelem vozidla je jiná osoba, než ta, 

která jej řidiči svěřila k užití.  

Navrhujeme také, aby po dobu vyřazení vozidla z provozu 

se vytvořila právní fikce neplatnosti pravidelné technické 

prohlídky vozidla. Tím se zajistí nejen možnost postihu 

provozovatele vozidla za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. 

p) zákona (dle jeho navrhovaného znění), ale též i možnost 

postihu za přestupek dle § 42a odst. 1 písm. i) resp. § 42b 

odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, a současně lze takové vozidlo 

odstranit z pozemní komunikace postupem podle § 19d 

citovaného zákona (podobně jako autovrak) poté, co je 

odstavováno na pozemních komunikacích déle než 6 

měsíců od uplynutí platnosti jeho pravidelné technické 

prohlídky, tedy od právní moci rozhodnutí o vyřazení 

vozidla z provozu. § 83 odst. 1 písm. p) zákona postihuje 

osobu provozovatele podle evidenčního stavu v registru 

vozidel, ale zákon  

o pozemních komunikacích postih na provozovatele 

vozidla postih neomezuje. 

Tím nejsou nijak dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

vozidla z provozu dle § 12 odst. 7, tedy nebude nutné 

podle § 16 odst. 1 tohoto zákona, za nějž lze uložit pokutu od 5 000 

Kč do 40 000 Kč. 

Jde-li o případ vyřazení vozidla na žádost, ustanovení § 12 odst. 2 

zákona  č. 56/2001 Sb. předpokládá, že k žádosti se přikládají 

všechny vydané tabulky s registrační značkou. Již z tohoto důvodu 

zneplatnění registrační značky v tomto případě není namístě. Pokud 

je provozováno vozidlo bez tabulek registračních značek, lze 

postihovat jak jeho provozovatele, který se takovým protiprávním 

jednáním dopouští přestupku podle § 83 odst. 1 písm. n) nebo § 83a 

odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., tak jeho řidiče, který se 

takovým protiprávním jednáním dopouští přestupku podle § 125c 

odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 361/2000 Sb.  

Jak bylo uvedeno výše, případy provozování nebo řízení vyřazených 

vozidel lze postihovat stávajícími prostředky, aniž by se musela 

zákonem vytvářet nevhodná fikce technicky nezpůsobilého vozidla. 

Pokud je cílem požadovaných změn umožnit provozovatelům 

vozidel, u nichž jejich nový vlastník neposkytuje potřebnou 

součinnost pro provedení změny v registru silničních vozidel, řešit 

nastalou situaci, k tomuto cíli primárně povede i změna uvedená ve 

vypořádání první připomínky. 

V praxi je totiž nejčastějším problémem spojeným s neposkytnutím 

součinnosti novým vlastníkem právě nutnost absolvovat evidenční 

kontrolu. Tato potřeba se výrazným prodloužením lhůty „platnosti“ 

evidenční kontroly v případě, že je vozidlo podrobováno 

pravidelným technickým prohlídkám, zásadně eliminuje, neboť lhůta 

2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provádění pravidelných 

technických prohlídek. Ve většině případů tak v souvislosti se 

změnou vlastníka (provozovatele) vozidla nebude nutné evidenční 

kontrolu absolvovat. 
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prokazovat technickou způsobilost, pokud nedošlo 

k uplynutí lhůty od pravidelné technické prohlídky dle § 40. 

Současně tím není nijak dotčena navrhovaná změna 

ustanovení § 12 odst. 8 spočívající v přidělení nové 

registrační značky vozidla po vyřazení vozidla z provozu 

v trvání delším než 12 měsíců. 

 

Pokud jde o ostatní úkony, řešením je, aby se k jejich provedení 

nechal prodávající od kupujícího zmocnit plnou mocí. Ke 

zjednodušení těchto kroků povedou i změny navržené v souvislosti 

s podáváním žádosti elektronickou cestou a umožnění podání 

společné žádosti samostatnými podáními původního a nového 

vlastníka. 

 

 3. K ČÁSTI PRVNÍ čl. I - navrhujeme vypustit 

ustanovení § 8a,  

a nahradit je novým § 12a v tomto znění: 

„§ 12a 

(1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na 

základě převodu vlastnického práva a nový vlastník 

neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné 

žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla 

v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2 a 

dosavadní vlastník tuto informaci sdělí obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, vyrozumí obecní úřad obce 

s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu nového 

vlastníka silničního vozidla, a umožní mu se k žádosti 

vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Úřad současně 

vyzve nového vlastníka vozidla k předložení dokladů dle § 

8 odst. 4. 

(2) Jestliže nový vlastník informaci o změně vlastníka 

vozidla potvrdí způsobem splňujícím podmínky dle § 8, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změny do 

registru silničních vozidel. Nejsou-li předloženy doklady 

dle § 8 odst. 4, obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Vysvětleno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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vydá nový technický průkaz silničního vozidla a osvědčení 

o registraci vozidla.  

(3) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla  

ve lhůtě dle odst. 1 neodpoví, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu. 

O tomto postupu poučí nového vlastníka ve výzvě dle odst. 

1.  

(4) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla  

ve lhůtě dle odst. 1 sdělí, že není jeho novým vlastníkem, 

sdělí úřad tuto informaci dosavadnímu vlastníkovi. 

V případě, že vozidlo nelze vyřadit z provozu dle § 12 odst. 

1 písm. b), zjistí úřad osobu plátce pojištění a je-li odlišná 

od dosavadního vlastníka silničního vozidla, rozhodne o 

jeho vyřazení z provozu. 

(5) Účastníkem řízení o vyřazení vozidla z provozu dle 

odst. 3, nebo 4 je nový vlastník vozidla, nebo osoba, která 

je uvedena jako plátce pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního 

předpisu.  

Na účastníka řízení se vztahují povinnosti dle § 12 odst. 6. 

Původní vlastník vozidla se o výsledku řízení vyrozumí. 

(6) Odpovědnost za přestupky dle § 83 odst. 1 písm. b) 

resp. § 83a odst. 1 písm. d) postupem dle tohoto ustanovení 

není dotčena.“ 
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Zdůvodnění: S ohledem na praktickou nefunkčnost a jistou 

těžkopádnost ustanovení § 8a v případě stále vyžadované 

evidenční kontroly dle původního návrhu novely § 10, 

jakož i na faktickou možnost registrace vozidla na účelově 

zvolené nemajetné osoby, a tím faktické pokračování praxe 

„polopřevodů“ (např. z důvodu zproštění se odpovědnosti 

za přestupky provozovatele vozidla podle  

§ 125f zákona o silničním provozu), navrhujeme nové 

řešení problematiky nesoučinnosti původního a nového 

vlastníka vozidla. 

Principem tohoto řešení je zavedení (v současnosti 

nezákonné praxe) možnosti vyřadit vozidlo z provozu, u 

něhož evidenční stav bude ve zjevném nesouladu se stavem 

faktickým, přičemž dalšími navrhovanými změnami v § 12 

bude docíleno toho, že provozování vozidla vyřazeného 

z provozu s sebou ponese závažné důsledky i pro řidiče 

vozidla (viz zdůvodnění změn v § 12).  

Úřad se tak z role pouhého prostředníka a řešitele sporů 

mezi původním a novým vlastníkem, jíž mu přisoudil § 8a, 

posouvá do aktivní role orgánu, který administrativně 

znemožní provoz vozidla, které „nemá registraci 

v pořádku“. Vyřazení vozidla z provozu je stav, který je 

kdykoliv při splnění podmínek v § 12 odst. 7 zákona vratný. 

Vyřazení vozidla z provozu za současného právního stavu 

ani nebrání zápisu změny vlastníka vozidla. Původnímu 

majiteli tak odpadá nutnost platit povinné pojištění podle 

zákona č. 168/1999 Sb. Nový majitel vozidla pak 

neprovedením registrace čelí hrozbě nejen pokuty za 

přestupek dle § 83 odst. 1 písm. b), ale především zákazu 

řízení motorových vozidel, když bude přistižen při řízení 

vozidla s neplatnou registrační značkou (v režimu vyřazení 

vozidla z provozu). Důsledky tohoto řešení dopadají na 
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všechny případné vlastníky vozidla, kteří si vozidlo bez 

žádosti o zápis dle § 8 odst. 2 zákona přeprodávali.  

Dojde tak k tomu, že řízení vozidla, u kterého „nesouhlasí 

papíry“ se stane riskantním podnikem, což by mělo 

zvýšit motivaci provádět v zákonných lhůtách registrační 

úkony. 

Pro zjednodušení celé věci navrhujeme omezit účastenství 

v řízení o vyřazení vozidla z provozu v režimu dle § 12a 

odst. 3 resp. 4 na nového vlastníka, resp. na osobu, která je 

plátcem pojištění. Tyto osoby budou současně muset splnit 

i povinnosti podle § 12 odst. 6 zákona (odevzdat tabulky 

registrační značky, osvědčení o registraci vozidla, předložit 

technický průkaz k vyznačení zápisu vyřazení vozidla 

z provozu a oznámení o umístění vozidla, pokud vyřazení 

bude trvat déle než 12 měsíců).  

Těmto osobám bude rozhodnutím o vyřazení vozidla 

z provozu uložena také povinnost zaplatit náklady řízení ve 

smyslu § 79 odst. 5 správního řádu. 

Možnost zápisu změny vlastníka vozidla je tak 

„jednosměrná“, návrh reaguje na situaci, kdy nový vlastník 

se vyhýbá odpovědnosti provozovatele vozidla a dalších 

povinností spojených s tím, že v registru bude jeho osoba 

spojována s konkrétním vozidlem. Původní vlastník 

naopak motivaci vozidlo „nemít na sebe napsané“ bude 

zásadně mít, takže u něj se absence potřebné součinnosti 

nepředpokládá 

 4. K ČÁSTI PRVNÍ čl. I, ust. § 13 odst. 1 - 

navrhujeme doplnit novým  písm. d) 

s následujícím zněním: „d) skutečností 

prokazující zánik vozidla jedním ze způsobů 

v písm. a) -c), z moci úřední. V takovém případě 

Akceptováno jinak 

Do zákona bude doplněno, že pokud obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zjistí, že vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak (podle § 

13 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo 4), zapíše zánik vozidla v registru 

silničních vozidel. Doklady se v tomto případě vyžadovat nebudou. 
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vyrozumí o zápisu zániku vozidla osobu, která je 

v registru zapsána jako vlastník“.  

Zdůvodnění: Pokud dojde k zániku vozidla a jsou splněny 

všechny zákonné podmínky, není důvod, aby o zápis bylo 

nutné speciálně žádat a je na místě, aby úřad zápis provedl 

i z moci úřední. Nastávají situace, že úřadu jsou zaslány 

všechny podklady prokazující např. zničení vozidla při 

nehodě a úřad zánik odmítá zapsat, protože o něj není 

požádáno. Typicky jde o situaci při smrtelných nehodách, 

kdy vlastník vozidla zemře, vozidlo je zničeno a není 

rozhodnuto  

o dědictví. Je proto vhodné, aby zápis zániku vozidla byl 

spjat nikoliv s žádostí, ale s faktickým stavem, který 

prokazuje „legální“ (písm. a) bod 1-3, b), c) nebo 

„legalizovaný“ (písm. a) bod 4) konec. Úkon navíc není 

zpoplatněn, takže se celý proces zjednodušuje, aniž by 

docházelo k jakémukoliv krácení veřejného rozpočtu a 

současně se „vyčistí“ registr. 

 

Nebude se jednat o řízení a rozhodování o zápisu zániku vozidla, ale 

o úkon podle části čtvrté správního řádu. Tato skutečnost bude 

doplněna do důvodové zprávy. Současně bude upraven § 80 odst. 4 

písm. d) tak, že bude zobecněn a aspekt rozhodování bude vypuštěn. 

 5. K ČÁSTI PRVNÍ čl. I, ust. § 84 odst. 2: 

navrhujeme v tomto ustanovení nahradit text „§ 

8a“ textem „§12a“.  

Zdůvodnění: Jde o změnu, která navazuje na zrušení § 8a 

se zachováním původního smyslu, aby přestupky 

spočívající v porušení povinnosti dle § 8 odst. 2 

projednával úřad, který vede řízení, jímž situaci rozporu 

údajů v evidenci vozidel s reálným stavem řeší (souvisí 

s připomínkou č. 3). 

Vysvětleno 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 

Olomoucký 

kraj 

1) K ČÁSTI PRVNÍ čl. I bod 48:  

 

Akceptováno jinak 
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Neakceptujeme navrženou úpravu. Mělo by být 

zachováno současné znění ustanovení. 

 

Odůvodnění:  

Evidenční kontrola dokladovaná ať již protokolem podle 

původní právní úpravy, nebo ověřením v evidenci vozidel 

podle právní úpravy nové, není skutečností, která by měla 

bránit změně vlastníka nebo provozovatele vozidla 

v situaci, kdy identita vozidla je ověřována v rámci 

pravidelných technických prohlídek vozidla ve smyslu  

§ 40 zákona. Tím je zajištěna ochrana proti legalizaci 

odcizených vozidel dostatečně. Pokud zůstává zachováno 

oprávnění nechat si provést evidenční kontrolu na žádost, 

pak je zde i dostatečný nástroj pro ochranu 

soukromoprávních zájmů osob, které nabývají vlastnická 

nebo užívací práva k vozidlu. Povinnost provést evidenční 

kontrolu při prvotní registraci vozidla (mimo vozidla 

nového) ve smyslu § 6 zákona tím samozřejmě zůstává 

nedotčena, a zde jí vnímáme jako žádoucí a opodstatněnou 

jak z důvodu ochrany veřejného práva, tak i práva 

soukromého. 

 

Požadavek na ověření souladu skutečného stavu vozidla a jeho 

identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech zůstane 

zachován, nicméně bude výrazně prodlužena doba, po kterou je 

ověření provedené v rámci evidenční kontroly akceptovatelné 

v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Akceptovat bude 

přitom možné evidenční kontrolu provedenou samostatně nebo jako 

součást jiné technické prohlídky (aniž by bylo třeba omezovat druhy 

těchto prohlídek). Délka 2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro 

provedení pravidelné technické prohlídky, současně se jedná o dobu, 

během níž zpravidla nedochází k takové změně technického stavu 

vozidla, který by měl negativní vliv na možnost identifikace vozidla. 

Oproti v připomínce zmiňované (byť přímo nenavrhované) vazbě na 

absolvování pravidelných technických prohlídek ve smyslu § 40, 

bude pevně stanovená lhůta srozumitelnější pro úřady, které nebudou 

muset zjišťovat, jaké lhůty pro provedení pravidelné technické 

prohlídky se na dané vozidlo vztahují. 

V tomto smyslu budou upravena ustanovení § 10, 14 a 38d, přičemž 

současně bude v těchto ustanoveních a dále v § 6 a 35 upřesněno, že 

se jedná o evidenční kontrolu provedenou v České republice. 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I: 

 

Navrhujeme úpravu § 12, konkrétně odstavců 1 a 2: 

 

a) do § 12 odstavce 1 za písm. b) navrhujeme vložit 

následující text: 

„c) jestliže postupem § 12a zjistí, že záznam o 

vlastníkovi vozidla v registru vozidel neodpovídá 

skutečnosti.“ 

Vysvětleno 

K fikci pozbytí platnosti technické prohlídky přistoupit nelze. Taková 

úprava, zejména pokud by se týkala případu vyřazení vozidla na 

žádost nebo z důvodu absence pojištění, by byla v rozporu s právem 

Evropské unie (směrnice 2014/45/EU).  

Současně by zakotvení takovéto fikce negativně dopadlo na 

provozovatele vozidla, kteří by žádali o ukončení vyřazení vozidla 

z provozu. Byť je v odůvodnění připomínky uvedeno, že 

požadovanou změnou nebudou dotčeny podmínky ukončení vyřazení 
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b) do § 12 odstavce 2 za poslední větu navrhujeme 

vložit tento text: 
„Po dobu vyřazení vozidla z provozu pozbývá jeho 

registrační značka platnosti. Na vozidlo se hledí 

tak, že platnost jeho pravidelné technické prohlídky 

uplynula právní mocí rozhodnutí o vyřazení vozidla 

z provozu.“ 

 

Odůvodnění:  

Dosavadní právní úprava vyřazení vozidla z provozu nijak 

neumožňuje postih řidiče/provozovatele v situaci, kdy 

takové vozidlo je v době vyřazení z provozu provozováno 

na pozemních komunikacích. Pokud má vozidlo tabulky 

správné registrační značky, jeho řidič má u sebe osvědčení 

o registraci vozidla, a toto je  

i pojištěné ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., pak takové 

jednání (mimo nesplnění povinnosti odevzdat registrační 

značky a osvědčení o registraci vozidla a předložit 

technický průkaz k vyznačení změn), není nijak 

postižitelné. Navíc sankce v podobě pokut se u osob, které 

takové vozidlo řídí, obvykle míjí účinkem, neboť jsou 

zpravidla nemajetné. 

Ukládání správního trestu či ochranného opatření 

propadnutí věci je rovněž za dané situace obtížně 

proveditelné, protože není zcela zřejmé, komu vozidlo patří 

(může být mezitím několikrát přeprodáno). 

Navrhujeme výslovné zneplatnění registrační značky po 

dobu vyřazení vozidla z provozu. Pokud bude takové 

vozidlo přistiženo v provozu, dopouští se jeho řidič 

přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 

z provozu podle § 12 odst. 7, v připomínce navrhovaná změna tomu 

neodpovídá a naopak pevně stanovuje okamžik, ke kterému uplynula 

platnost pravidelné technické prohlídky.  

V případě žádosti o ukončení vyřazení vozidla by tak vozidlo muselo 

podstoupit pravidelnou technickou prohlídku, a to i v případě, že 

dosud neuplynula lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky, což by žadatele nedůvodně finančně i časově zatížilo.  

Pokud jde o pozbytí platnosti registrační značky, která byla vozidlu 

přidělena, jednalo by se o dopad pouze na řidiče vozidla, což 

nepovažujeme za žádoucí. Tento postih může spočívat mimo jiného i 

v zákazu činnosti, což by zejména v situaci, kdy by řidič nebyl 

současně provozovatelem vozidla ani novým vlastníkem, nebylo 

adekvátní. Jde-li o judikaturu citovanou v odůvodnění připomínky, 

příslušné rozsudky se netýkaly případů vyřazení vozidla z provozu a 

použité srovnání na řešenou problematiku není přiléhavé. 

Pokud jde o provozovatele vozidla, požadovanými změnami by sice 

došlo k vyřazení vozidla, nicméně provozovatel vozidla (původní) by 

i nadále zůstal jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních 

vozidel. Odpovědnosti za provoz vozidla by se tedy nezbavil a 

naopak by nesl negativní důsledky plynoucí z toho, že provozuje 

vozidlo, které je z provozu vyřazeno. Nadále by tedy byl postižitelný 

za protiprávní jednání, za která jak zákon č. 56/2001 Sb., tak zákon č. 

361/2000 Sb. postihuje provozovatele vozidla. 

Pokud je cílem požadovaných změn umožnit provozovatelům 

vozidel, u nichž jejich nový vlastník neposkytuje potřebnou 

součinnost pro provedení změny v registru silničních vozidel, řešit 

nastalou situaci, k tomuto cíli primárně povede i změna uvedená ve 

vypořádání první připomínky. 

V praxi je totiž nejčastějším problémem spojeným s neposkytnutím 

součinnosti novým vlastníkem právě nutnost absolvovat evidenční 
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361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, za což mu hrozí správní trest 

pokuty od 5.000 do 10.000 Kč spolu se zákazem činnosti 

na 6-12 měsíců. Naplnění skutkové podstaty tohoto 

přestupku řízením vozidla nejen bez tabulky registrační 

značky, ale i s tabulkou registrační značky neplatné již 

dovodila ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu 

(např. ve věcech 9 As 230/2014, 7 As 106/2017, aj.)  

Otázka zavinění řidiče takového přestupku se samozřejmě 

bude posuzovat individuálně. Pokud řidič nebude 

disponovat dokladem o pojištění, což indikuje vyřazení 

vozidla z provozu dle § 12 odst. 1 písm. b), pak o absenci 

zavinění nelze hovořit, protože bez zelené karty nemůže ve 

smyslu § 17 zákona č. 168/1999 Sb., řídit vozidlo 

(podléhající povinnému pojištění) v provozu na pozemních 

komunikacích. Obdobně jako v případě přestupku dle § 

125c odst. 1 písm. a) bod 4 zákona o silničním provozu, 

když řidič nemá osvědčení o registraci vozidla a při silniční 

kontrole vyjde najevo, že bylo vysloveno zadržení tohoto 

osvědčení dle § 6b zákona o silničním provozu. 

V případě vyřazení vozidla z provozu podle § 12 odst. 1 

písm. c) ve spojení s § 12a pak toto zavinění lze dovozovat 

v situaci, kdy z osvědčení o registraci vyplývá, že 

vlastníkem/provozovatelem vozidla je jiná osoba než ta, 

která jej řidiči svěřila k užití.  

Navrhujeme také, aby se po dobu vyřazení vozidla 

z provozu vytvořila právní fikce neplatnosti pravidelné 

technické prohlídky vozidla. Tím se zajistí nejen možnost 

postihu provozovatele vozidla za přestupek dle § 83 odst. 1 

písm. p) zákona (dle jeho navrhovaného znění), ale též i 

možnost postihu za přestupek dle § 42a odst. 1  

písm. i) resp. § 42b odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., 

kontrolu. Tato potřeba se výrazným prodloužením lhůty „platnosti“ 

evidenční kontroly v případě, že je vozidlo podrobováno 

pravidelným technickým prohlídkám, zásadně eliminuje, neboť lhůta 

2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provádění pravidelných 

technických prohlídek. Ve většině případů tak v souvislosti se 

změnou vlastníka (provozovatele) vozidla nebude nutné evidenční 

kontrolu absolvovat. 

Pokud jde o ostatní úkony, řešením je, aby se k jejich provedení 

nechal prodávající od kupujícího zmocnit plnou mocí. Ke 

zjednodušení těchto kroků povedou i změny navržené v souvislosti 

s podáváním žádosti elektronickou cestou a umožnění podání 

společné žádosti samostatnými podáními původního a nového 

vlastníka. 
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o pozemních komunikacích, a současně lze takové vozidlo 

odstranit z pozemní komunikace postupem podle § 19d 

citovaného zákona (podobně jako autovrak) poté, co je 

odstavováno na pozemních komunikacích déle než 6 

měsíců od uplynutí platnosti jeho pravidelné technické 

prohlídky, tedy od právní moci rozhodnutí o vyřazení 

vozidla z provozu. § 83 odst. 1 písm. p) zákona postihuje 

osobu provozovatele podle evidenčního stavu v registru 

vozidel, ale zákon o pozemních komunikacích postih na 

provozovatele vozidla postih neomezuje. 

Tím nejsou nijak dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

vozidla z provozu dle § 12  

odst. 7, tedy nebude nutné prokazovat technickou 

způsobilost, pokud nedošlo k uplynutí lhůty od pravidelné 

technické prohlídky dle § 40. 

Současně tím není nijak dotčena navrhovaná změna 

ustanovení § 12 odst. 8 spočívající v přidělení nové 

registrační značky vozidla po vyřazení vozidla z provozu 

v trvání delším než 12 měsíců. 

 

 3) K ČÁSTI PRVNÍ čl. I: 

 

Navrhujeme zrušit § 8a a místo něj do zákona vložit 

nový § 12a v tomto znění: 

„§ 12a 

1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na 

základě převodu vlastnického práva a nový vlastník 

neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné 

žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla 

v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2 a 

Vysvětleno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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dosavadní vlastník tuto informaci sdělí obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, vyrozumí obecní úřad obce 

s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu nového 

vlastníka silničního vozidla, a umožní mu se k žádosti 

vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Úřad současně 

vyzve nového vlastníka vozidla k předložení dokladů dle § 

8  

odst. 4. 

2) Jestliže nový vlastník informaci o změně vlastníka 

vozidla potvrdí způsobem splňujícím podmínky dle § 8, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změny do 

registru silničních vozidel. Nejsou-li předloženy doklady 

dle § 8 odst. 4, obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vydá nový technický průkaz silničního vozidla a osvědčení 

o registraci vozidla.  

3) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 neodpoví, obecní úřad 

obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo 

z provozu. O tomto postupu poučí nového vlastníka ve 

výzvě dle  

odst. 1.  

4) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 sdělí, že není jeho 

novým vlastníkem, sdělí úřad tuto informaci dosavadnímu 

vlastníkovi. V případě, že vozidlo nelze vyřadit z provozu 

dle § 12 odst. 1 písm. b), zjistí úřad osobu plátce pojištění 

a je-li odlišná od dosavadního vlastníka silničního 

vozidla, rozhodne o jeho vyřazení z provozu. 
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5) Účastníkem řízení o vyřazení vozidla z provozu dle odst. 

3, nebo 4 je nový vlastník vozidla, nebo osoba, která je 

uvedena jako plátce pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního 

předpisu. Na účastníka řízení se vztahují povinnosti dle § 

12 odst. 6. Původní vlastník vozidla se o výsledku řízení 

vyrozumí. 

6) Odpovědnost za přestupky dle § 83 odst. 1 písm. b) resp. 

§ 83a odst. 1 písm. d) postupem dle tohoto ustanovení 

dotčena.“ 

 

Odůvodnění:  

S ohledem na praktickou nefunkčnost a jistou těžkopádnost 

ustanovení § 8a v případě stále vyžadované evidenční 

kontroly dle původního návrhu novely § 10, jakož  

i na faktickou možnost registrace vozidla na účelově 

zvolené nemajetné osoby, a tím faktické pokračování praxe 

„polopřevodů“ (např. z důvodu zproštění se odpovědnosti 

za přestupky provozovatele vozidla podle § 125f zákona o 

silničním provozu), navrhujeme nové řešení problematiky 

nesoučinnosti původního a nového vlastníka vozidla. 

Principem tohoto řešení je zavedení (v současnosti 

nezákonné praxe) možnosti vyřadit vozidlo z provozu, u 

něhož evidenční stav bude ve zjevném nesouladu se stavem 

faktickým, přičemž dalšími navrhovanými změnami v § 12 

bude docíleno toho, že provozování vozidla vyřazeného 

z provozu s sebou ponese závažné důsledky i pro řidiče 

vozidla (viz zdůvodnění změn v § 12).  

Úřad se tak z role pouhého prostředníka a řešitele sporů 

mezi původním a novým vlastníkem, jíž mu přisoudil § 8a 
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posouvá do aktivní role orgánu, který administrativně 

znemožní provoz vozidla, které „nemá registraci 

v pořádku“. Vyřazení vozidla z provozu je stav, který je 

kdykoliv při splnění podmínek v § 12 odst. 7 zákona vratný. 

Vyřazení vozidla z provozu za současného právního stavu 

ani nebrání zápisu změny vlastníka vozidla. Původnímu 

majiteli tak odpadá nutnost platit povinné pojištění podle 

zákona č. 168/1999 Sb. Nový majitel vozidla pak 

neprovedením registrace čelí hrozbě nejen pokuty za 

přestupek dle § 83 odst. 1 písm. b), ale především zákazu 

řízení motorových vozidel, když bude přistižen při řízení 

vozidla s neplatnou registrační značkou (v režimu vyřazení 

vozidla z provozu). Důsledky tohoto řešení dopadají na 

všechny případné vlastníky vozidla, kteří si vozidlo bez 

žádosti o zápis dle § 8 odst. 2 zákona přeprodávali.  

Dojde tak k tomu, že řízení vozidla, u kterého „nesouhlasí 

papíry“ se stane riskantním podnikem, což by mělo 

zvýšit motivaci provádět v zákonných lhůtách registrační 

úkony. 

Pro zjednodušení celé věci navrhujeme omezit účastenství 

v řízení o vyřazení vozidla z provozu v režimu dle § 12a 

odst. 3 resp. 4 na nového vlastníka, resp. na osobu, která je 

plátcem pojištění. Tyto osoby budou současně muset splnit 

i povinnosti podle § 12 odst. 6 zákona (odevzdat tabulky 

registrační značky, osvědčení o registraci vozidla, předložit 

technický průkaz k vyznačení zápisu vyřazení vozidla 

z provozu a oznámení o umístění vozidla, pokud vyřazení 

bude trvat déle než 12 měsíců).  

Těmto osobám bude rozhodnutím o vyřazení vozidla 

z provozu uložena také povinnost zaplatit náklady řízení ve 

smyslu § 79 odst. 5 správního řádu. 
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Možnost zápisu změny vlastníka vozidla je tak 

„jednosměrná“, návrh reaguje na situaci, kdy nový vlastník 

se vyhýbá odpovědnosti provozovatel vozidla a dalších 

povinností spojených s tím, že v registru bude jeho osoba 

spojována s konkrétním vozidlem. Původní vlastník 

naopak motivaci vozidlo „nemít na sebe napsané“ bude 

zásadně mít, takže u něj se absence potřebné součinnosti 

nepředpokládá. 

 

 4) K ČÁSTI PRVNÍ čl. I:  

 

Navrhujeme do § 13 odst. 1 vložit písm. d) 

s následujícím textem: 

 

„d) skutečností prokazující zánik vozidla jedním ze 

způsobů v písm. a) - c), z moci úřední. V takovém případě 

vyrozumí o zápisu zániku vozidla osobu, která je v registru 

zapsána jako vlastník“ 

 

Odůvodnění:  

Pokud dojde k zániku vozidla a jsou splněny všechny 

zákonné podmínky, není důvod, aby o zápis bylo nutné 

speciálně žádat a je na místě, aby úřad zápis provedl i 

z moci úřední. Nastávají situace, že úřadu jsou zaslány 

všechny podklady prokazující např. zničení vozidla při 

nehodě a úřad zánik odmítá zapsat, protože o něj není 

požádáno. Typicky jde o situaci při smrtelných nehodách, 

kdy vlastník vozidla zemře, vozidlo je zničeno a není 

rozhodnuto o dědictví. Je proto vhodné, aby zápis zániku 

vozidla byl spjat nikoliv s žádostí, ale s faktickým stavem, 

který prokazuje „legální“ (písm. a) bod 1-3, b), c) nebo 

„legalizovaný“ (písm. a) bod 4) konec. Úkon navíc není 

Akceptováno jinak 

Do zákona bude doplněno, že pokud obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zjistí, že vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak (podle § 

13 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo 4), zapíše zánik vozidla v registru 

silničních vozidel. Doklady se v tomto případě vyžadovat nebudou. 

Nebude se jednat o řízení a rozhodování o zápisu zániku vozidla, ale 

o úkon podle části čtvrté správního řádu. Tato skutečnost bude 

doplněna do důvodové zprávy. Současně bude upraven § 80 odst. 4 

písm. d) tak, že bude zobecněn a aspekt rozhodování bude vypuštěn. 
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zpoplatněn, takže se celý proces zjednodušuje, aniž by 

docházelo k jakémukoliv krácení veřejného rozpočtu, a 

současně se „vyčistí“ registr. 

 

 5) K ČÁSTI PRVNÍ čl. I bod 193: 

 

Navrhujeme v § 84 odst. 2 nahradit „§ 8a“ slovním 

spojením „§12a“.  

 

Odůvodnění:  

Jde o změnu, která navazuje na zrušení § 8a se zachováním 

původního smyslu, aby přestupky spočívající v porušení 

povinnosti dle § 8 odst. 2 projednával úřad, který vede 

řízení, jímž situaci rozporu údajů v evidenci vozidel 

s reálným stavem řeší. 

Vysvětleno 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 

Liberecký 

kraj 

K ČÁSTI PRVNÍ, čl. I navrhujeme vložení nového bodu 

Do § 12 se do odstavce č. 1 za písm. b) vkládá následující 

text: 

„c) jestliže postupem § 12a zjistí, že záznam o vlastníkovi 

vozidla v registru vozidel neodpovídá skutečnosti.“ 

 

Do § 12 se do odstavce č. 2 za poslední větu vkládá text: 

„Po dobu vyřazení vozidla z provozu pozbývá jeho 

registrační značka platnosti. Na vozidlo se hledí tak, že 

platnost jeho pravidelné technické prohlídky uplynula 

právní mocí rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu.“ 

Zdůvodnění: Dosavadní právní úprava vyřazení vozidla 

z provozu nijak neumožňuje postih řidiče/provozovatele 

v situaci, kdy takové vozidlo je v době vyřazení z provozu 

provozováno  

Vysvětleno 

K fikci pozbytí platnosti technické prohlídky přistoupit nelze. Taková 

úprava, zejména pokud by se týkala případu vyřazení vozidla na 

žádost nebo z důvodu absence pojištění, by byla v rozporu s právem 

Evropské unie (směrnice 2014/45/EU).  

Současně by zakotvení takovéto fikce negativně dopadlo na 

provozovatele vozidla, kteří by žádali o ukončení vyřazení vozidla 

z provozu. Byť je v odůvodnění připomínky uvedeno, že 

požadovanou změnou nebudou dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

z provozu podle § 12 odst. 7,  v připomínce navrhovaná změna tomu 

neodpovídá a naopak pevně stanovuje okamžik, ke kterému uplynula 

platnost pravidelné technické prohlídky.  

V případě žádosti o ukončení vyřazení vozidla by tak vozidlo muselo 

podstoupit pravidelnou technickou prohlídku, a to i v případě, že 
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na pozemních komunikacích. Pokud má vozidlo tabulky 

správné registrační značky, jeho řidič má  

u sebe osvědčení o registraci vozidla, a toto je i pojištěné ve 

smyslu zákona č. 168/1999 Sb., pak takové jednání (mimo 

nesplnění povinnosti odevzdat registrační značky a 

osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz 

k vyznačení změn), není nijak postižitelné. Navíc sankce 

v podobě pokut se u osob, které takové vozidlo řídí, se 

obvykle míjí účinkem, neboť jsou zpravidla nemajetné. 

Ukládání správního trestu či ochranného opatření 

propadnutí věci je rovněž za dané situace obtížně 

proveditelné, protože není zcela zřejmé, komu vozidlo patří 

(může být mezitím několikrát přeprodáno). 

Navrhujeme výslovné zneplatnění registrační značky po 

dobu vyřazení vozidla z provozu. Pokud bude takové 

vozidlo přistiženo v provozu, dopouští se jeho řidič 

přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, za což mu hrozí správní trest 

pokuty od 5.000 do 10.000 Kč spolu se zákazem činnosti  

na 6 - 12 měsíců. Naplnění skutkové podstaty tohoto 

přestupku řízením vozidla nejen bez tabulky registrační 

značky, ale i s tabulkou registrační značky neplatné již 

dovodila ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu 

(např. ve věcech 9 As 230/2014, 7 As 106/2017, aj.).  

Otázka zavinění řidiče takového přestupku se samozřejmě 

bude posuzovat individuálně. Pokud řidič nebude 

disponovat dokladem o pojištění, což indikuje vyřazení 

vozidla z provozu dle § 12 odst. 1 písm. b), pak o absenci 

zavinění nelze hovořit, protože bez zelené karty nemůže ve 

smyslu § 17 zákona č. 168/1999 Sb. řídit vozidlo 

(podléhající povinnému pojištění) v provozu na pozemních 

dosud neuplynula lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky, což by žadatele nedůvodně finančně i časově zatížilo.  

Pokud jde o pozbytí platnosti registrační značky, která byla vozidlu 

přidělena, jednalo by se o dopad pouze na řidiče vozidla, což 

nepovažujeme za žádoucí. Tento postih může spočívat mimo jiného i 

v zákazu činnosti, což by zejména v situaci, kdy by řidič nebyl 

současně provozovatelem vozidla ani novým vlastníkem, nebylo 

adekvátní. Jde-li o judikaturu citovanou v odůvodnění připomínky, 

příslušné rozsudky se netýkaly případů vyřazení vozidla z provozu a 

použité srovnání na řešenou problematiku není přiléhavé. 

Pokud jde o provozovatele vozidla, požadovanými změnami by sice 

došlo k vyřazení vozidla, nicméně provozovatel vozidla (původní) by 

i nadále zůstal jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních 

vozidel. Odpovědnosti za provoz vozidla by se tedy nezbavil a 

naopak by nesl negativní důsledky plynoucí z toho, že provozuje 

vozidlo, které je z provozu vyřazeno. Nadále by tedy byl postižitelný 

za protiprávní jednání, za která jak zákon č. 56/2001 Sb., tak zákon č. 

361/2000 Sb. postihuje provozovatele vozidla. 

Pokud je cílem požadovaných změn umožnit provozovatelům 

vozidel, u nichž jejich nový vlastník neposkytuje potřebnou 

součinnost pro provedení změny v registru silničních vozidel, řešit 

nastalou situaci, k tomuto cíli primárně povede i výrazné prodlužení 

doby, po kterou je ověření provedené v rámci evidenční kontroly 

akceptovatelné v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Návrh 

zákona bude v tomto smyslu upraven. 

V praxi je totiž nejčastějším problémem spojeným s neposkytnutím 

součinnosti novým vlastníkem právě nutnost absolvovat evidenční 

kontrolu. Tato potřeba se výrazným prodloužením lhůty „platnosti“ 

evidenční kontroly v případě, že je vozidlo podrobováno 

pravidelným technickým prohlídkám, zásadně eliminuje, neboť lhůta 

2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provádění pravidelných 
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komunikacích. Obdobně jako v případě přestupku dle § 

125c odst. 1 písm. a) bod 4 zákona  

o silničním provozu, když řidič nemá osvědčení o registraci 

vozidla a při silniční kontrole vyjde najevo, že bylo 

vysloveno zadržení tohoto osvědčení dle § 6b zákona o 

silničním provozu. 

V případě vyřazení vozidla z provozu podle § 12 odst. 1 

písm. c) ve spojení s § 12a pak toto zavinění lze dovozovat 

v situaci, kdy z osvědčení o registraci vyplývá, že 

vlastníkem/provozovatelem vozidla je jiná osoba, než ta, 

která jej řidiči svěřila k užití.  

 

Navrhujeme také, aby po dobu vyřazení vozidla z provozu 

se vytvořila právní fikce neplatnosti pravidelné technické 

prohlídky vozidla. Tím se zajistí nejen možnost postihu 

provozovatele vozidla za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. 

p) zákona (dle jeho navrhovaného znění), ale též i možnost 

postihu za přestupek dle § 42a odst. 1 písm. i) resp. § 42b 

odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, a současně lze takové vozidlo 

odstranit z pozemní komunikace postupem podle § 19d 

citovaného zákona (podobně jako autovrak) poté, co je 

odstavováno  

na pozemních komunikacích déle než 6 měsíců od uplynutí 

platnosti jeho pravidelné technické prohlídky, tedy od 

právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu. § 83 

odst. 1 písm. p) zákona postihuje osobu provozovatele 

podle evidenčního stavu v registru vozidel, ale zákon  

o pozemních komunikacích postih na provozovatele 

vozidla postih neomezuje. 

Tím nejsou nijak dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

vozidla z provozu dle § 12 odst. 7, tedy nebude nutné 

technických prohlídek. Ve většině případů tak v souvislosti se 

změnou vlastníka (provozovatele) vozidla nebude nutné evidenční 

kontrolu absolvovat. 

Pokud jde o ostatní úkony, řešením je, aby se k jejich provedení 

nechal prodávající od kupujícího zmocnit plnou mocí. Ke 

zjednodušení těchto kroků povedou i změny navržené v souvislosti 

s podáváním žádosti elektronickou cestou a umožnění podání 

společné žádosti samostatnými podáními původního a nového 

vlastníka. 
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prokazovat technickou způsobilost, pokud nedošlo 

k uplynutí lhůty od pravidelné technické prohlídky dle § 40. 

Současně tím není nijak dotčena navrhovaná změna 

ustanovení § 12 odst. 8 spočívající v přidělení nové 

registrační značky vozidla po vyřazení vozidla z provozu 

v trvání delším než 12 měsíců. 

 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení nového bodu 

 

Navrhuje se zrušit § 8a a místo něj do zákona vložit nový 

§ 12a v tomto znění: 

„§ 12a 

1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na 

základě převodu vlastnického práva a nový vlastník 

neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné 

žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla 

v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2 a 

dosavadní vlastník tuto informaci sdělí obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, vyrozumí obecní úřad obce 

s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu nového 

vlastníka silničního vozidla, a umožní mu se k žádosti 

vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Úřad současně 

vyzve nového vlastníka vozidla k předložení dokladů dle § 

8 odst. 4. 

2) Jestliže nový vlastník informaci o změně vlastníka 

vozidla potvrdí způsobem splňujícím podmínky dle § 8, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změny do 

registru silničních vozidel. Nejsou-li předloženy doklady 

dle § 8 odst. 4, obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Vysvětleno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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vydá nový technický průkaz silničního vozidla a osvědčení 

o registraci vozidla.  

3) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 neodpoví, obecní úřad 

obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo 

z provozu. O tomto postupu poučí nového vlastníka ve 

výzvě dle odst. 1.  

4) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o změně 

vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 sdělí, že není jeho 

novým vlastníkem, sdělí úřad tuto informaci dosavadnímu 

vlastníkovi. V případě, že vozidlo nelze vyřadit z provozu 

dle § 12 odst. 1 písm. b), zjistí úřad osobu plátce pojištění a 

je-li odlišná od dosavadního vlastníka silničního vozidla, 

rozhodne o jeho vyřazení z provozu. 

5) Účastníkem řízení o vyřazení vozidla z provozu dle odst. 

3, nebo 4 je nový vlastník vozidla, nebo osoba, která je 

uvedena jako plátce pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního 

předpisu. Na účastníka řízení se vztahují povinnosti dle § 

12 odst. 6. Původní vlastník vozidla se o výsledku řízení 

vyrozumí. 

6) Odpovědnost za přestupky dle § 83 odst. 1 písm. b) resp. 

§ 83a odst. 1 písm. d) postupem dle tohoto ustanovení 

dotčena. 

Zdůvodnění: S ohledem na praktickou nefunkčnost a jistou 

těžkopádnost ustanovení § 8a v případě stále vyžadované 

evidenční kontroly dle původního návrhu novely § 10, 
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jakož i na faktickou možnost registrace vozidla na účelově 

zvolené nemajetné osoby, a tím faktické pokračování praxe 

„polopřevodů“ (např. z důvodu zproštění se odpovědnosti 

za přestupky provozovatele vozidla podle § 125f zákona o 

silničním provozu), navrhujeme nové řešení problematiky 

nesoučinnosti původního a nového vlastníka vozidla. 

Principem tohoto řešení je zavedení (v současnosti 

nezákonné praxe) možnosti vyřadit vozidlo z provozu, u 

něhož evidenční stav bude ve zjevném nesouladu se stavem 

faktickým, přičemž dalšími navrhovanými změnami v § 12 

bude docíleno toho, že provozování vozidla vyřazeného 

z provozu s sebou ponese závažné důsledky i pro řidiče 

vozidla (viz zdůvodnění změn v § 12).  

Úřad se tak z role pouhého prostředníka a řešitele sporů 

mezi původním a novým vlastníkem, jíž mu přisoudil § 8a 

posouvá do aktivní role orgánu, který administrativně 

znemožní provoz vozidla, které „nemá registraci 

v pořádku“. Vyřazení vozidla z provozu je stav, který je 

kdykoliv při splnění podmínek v § 12 odst. 7 zákona vratný. 

Vyřazení vozidla z provozu za současného právního stavu 

ani nebrání zápisu změny vlastníka vozidla. Původnímu 

majiteli tak odpadá nutnost platit povinné pojištění podle 

zákona č. 168/1999 Sb. Nový majitel vozidla pak 

neprovedením registrace čelí hrozbě nejen pokuty za 

přestupek dle § 83 odst. 1 písm. b), ale především zákazu 

řízení motorových vozidel, když bude přistižen při řízení 

vozidla s neplatnou registrační značkou (v režimu vyřazení 

vozidla z provozu). Důsledky tohoto řešení dopadají na 

všechny případné vlastníky vozidla, kteří si vozidlo bez 

žádosti o zápis dle § 8 odst. 2 zákona přeprodávali.  

Dojde tak k tomu, že řízení vozidla, u kterého „nesouhlasí 

papíry“ se stane riskantním podnikem, což by mělo 
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zvýšit motivaci provádět v zákonných lhůtách registrační 

úkony. 

Pro zjednodušení celé věci navrhujeme omezit 

účastenství v řízení o vyřazení vozidla z provozu v režimu 

dle § 12a odst. 3 resp. 4 na nového vlastníka, resp. na osobu, 

která je plátcem pojištění. Tyto osoby budou současně 

muset splnit i povinnosti podle § 12 odst. 6 zákona 

(odevzdat tabulky registrační značky, osvědčení o 

registraci vozidla, předložit technický průkaz k vyznačení 

zápisu vyřazení vozidla z provozu a oznámení o umístění 

vozidla, pokud vyřazení bude trvat déle než 12 měsíců).  

Těmto osobám bude rozhodnutím o vyřazení vozidla 

z provozu uložena také povinnost zaplatit náklady řízení ve 

smyslu § 79 odst. 5 správního řádu. 

Možnost zápisu změny vlastníka vozidla je tak 

„jednosměrná“, návrh reaguje na situaci, kdy nový vlastník 

se vyhýbá odpovědnosti provozovatel vozidla a dalších 

povinností spojených s tím, že v registru bude jeho osoba 

spojována s konkrétním vozidlem. Původní vlastník 

naopak motivaci vozidlo „nemít na sebe napsané“ bude 

zásadně mít, takže u něj se absence potřebné součinnosti 

nepředpokládá. 

 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení nového bodu 

 

Navrhuje se do § 13 odst. 1 vložit písm. d) s následujícím 

textem: 

 

„d) skutečností prokazující zánik vozidla jedním ze 

způsobů v písm. a) - c), z moci úřední. V takovém 

Akceptováno jinak 

Do zákona bude doplněno, že pokud obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zjistí, že vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak (podle § 

13 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo 4), zapíše zánik vozidla v registru 

silničních vozidel. Doklady se v tomto případě vyžadovat nebudou. 

Nebude se jednat o řízení a rozhodování o zápisu zániku vozidla, ale 

o úkon podle části čtvrté správního řádu. Tato skutečnost bude 
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případě vyrozumí o zápisu zániku vozidla osobu, která 

je v registru zapsána jako vlastník“ 

Zdůvodnění: Pokud dojde k zániku vozidla a jsou splněny 

všechny zákonné podmínky, není důvod, aby o zápis bylo 

nutné speciálně žádat a je na místě, aby úřad zápis provedl 

i z moci úřední. Nastávají situace, že úřadu jsou zaslány 

všechny podklady prokazující např. zničení vozidla  

při nehodě a úřad zánik odmítá zapsat, protože o něj není 

požádáno. Typicky jde o situaci  

při smrtelných nehodách, kdy vlastník vozidla zemře, 

vozidlo je zničeno a není rozhodnuto  

o dědictví. Je proto vhodné, aby zápis zániku vozidla byl 

spjat nikoliv s žádostí, ale s faktickým stavem, který 

prokazuje „legální“ (písm. a) bod 1 - 3, b), c)) nebo 

„legalizovaný“ (písm. a) bod 4) konec. Úkon navíc není 

zpoplatněn, takže se celý proces zjednodušuje, aniž by 

docházelo k jakémukoliv krácení veřejného rozpočtu a 

současně se „vyčistí“ registr. 

 

doplněna do důvodové zprávy. Současně bude upraven § 80 odst. 4 

písm. d) tak, že bude zobecněn a aspekt rozhodování bude vypuštěn. 

 K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení nového bodu 

 

Navrhuje se v § 84 odst. 2 nahradit „§ 8a“ slovním 

spojením „§12a“.  

Zdůvodnění: Jde o změnu, která navazuje na zrušení § 8a 

se zachováním původního smyslu, aby přestupky 

spočívající v porušení povinnosti dle § 8 odst. 2 

projednával úřad, který vede řízení, jímž situaci rozporu 

údajů v evidenci vozidel s reálným stavem řeší. 

 

Vysvětleno 

Viz vypořádání v pořadí první připomínky. 

Plzeňský kraj 1. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu č. 48: Navrhuje se 

následující text v § 10 odst. 1: „jsou-li splněny 

Akceptováno jinak 
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podmínky podle § 6 odst. 3 písm. d) až f) 

nahradit textem: „jsou-li splněny podmínky 

podle § 6 odst. 3 písm. d) a e)“ a zrušit text: 

„evidenční kontrola nesmí být provedena více 

než 30 dní před podáním žádosti.“ 

 

Zdůvodnění: Evidenční kontrola dokladovaná ať již 

protokolem podle původní právní úpravy, nebo ověřením 

v evidenci vozidel podle právní úpravy nové, není 

skutečností, která by měla bránit změně vlastníka nebo 

provozovatele vozidla v situaci, kdy identita vozidla je 

ověřována v rámci pravidelných technických prohlídek 

vozidla ve smyslu § 40 zákona. Tím je zajištěna ochrana 

proti legalizaci odcizených vozidel dostatečně. Pokud 

zůstává zachováno oprávnění nechat si provést evidenční 

kontrolu na žádost, pak je zde i dostatečný nástroj pro 

ochranu soukromoprávních zájmů osob, které nabývají 

vlastnická nebo užívací práva k vozidlu. Povinnost provést 

evidenční kontrolu při prvotní registraci vozidla (mimo 

vozidla nového) ve smyslu § 6 zákona tím samozřejmě 

zůstává nedotčena, a zde jí vnímáme jako žádoucí a 

opodstatněnou jak z důvodu ochrany veřejného práva, tak i 

práva soukromého. 

Požadavek na ověření souladu skutečného stavu vozidla a jeho 

identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech zůstane 

zachován, nicméně bude výrazně prodlužena doba, po kterou je 

ověření provedené v rámci evidenční kontroly akceptovatelné 

v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Akceptovat bude 

přitom možné evidenční kontrolu provedenou samostatně nebo jako 

součást jiné technické prohlídky (aniž by bylo třeba omezovat druhy 

těchto prohlídek). Délka 2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro 

provedení pravidelné technické prohlídky, současně se jedná o dobu, 

během níž zpravidla nedochází k takové změně technického stavu 

vozidla, který by měl negativní vliv na možnost identifikace vozidla. 

Oproti v připomínce zmiňované (byť přímo nenavrhované) vazbě na 

absolvování pravidelných technických prohlídek ve smyslu § 40, 

bude pevně stanovená lhůta srozumitelnější pro úřady, které nebudou 

muset zjišťovat, jaké lhůty pro provedení pravidelné technické 

prohlídky se na dané vozidlo vztahují. 

V tomto smyslu budou upravena ustanovení § 10, 14 a 38d, přičemž 

současně bude v těchto ustanoveních a dále v § 6 a 35 upřesněno, že 

se jedná o evidenční kontrolu provedenou v České republice. 

 2. K ČÁSTI PRVNÍ, čl. I navrhujeme vložení 

nového bodu: Do § 12 se do odstavce č. 1 za 

písm. b) vkládá následující text: „c) jestliže 

postupem § 12a zjistí, že záznam o vlastníkovi 

vozidla v registru vozidel neodpovídá 

skutečnosti.“ 

Do § 12 se do odstavce 2 za poslední větu vkládá 

text: „Po dobu vyřazení vozidla z provozu 

pozbývá jeho registrační značka platnosti. Na 

Vysvětleno 

K fikci pozbytí platnosti technické prohlídky přistoupit nelze. Taková 

úprava, zejména pokud by se týkala případu vyřazení vozidla na 

žádost nebo z důvodu absence pojištění, by byla v rozporu s právem 

Evropské unie (směrnice 2014/45/EU).  

Současně by zakotvení takovéto fikce negativně dopadlo na 

provozovatele vozidla, kteří by žádali o ukončení vyřazení vozidla 

z provozu. Byť je v odůvodnění připomínky uvedeno, že 
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vozidlo se hledí tak, že platnost jeho pravidelné 

technické prohlídky uplynula právní mocí 

rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu.“ 

 

Zdůvodnění: Dosavadní právní úprava vyřazení 

vozidla z provozu nijak neumožňuje postih 

řidiče/provozovatele v situaci, kdy takové vozidlo 

je v době vyřazení z provozu provozováno na 

pozemních komunikacích. Pokud má vozidlo 

tabulky správné registrační značky, jeho řidič má u 

sebe osvědčení o registraci vozidla, a toto je i 

pojištěné ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., pak 

takové jednání (mimo nesplnění povinnosti 

odevzdat registrační značky a osvědčení o 

registraci vozidla a předložit technický průkaz 

k vyznačení změn), není nijak postižitelné. Navíc 

sankce v podobě pokut se u osob, které takové 

vozidlo řídí, se obvykle míjí účinkem, neboť jsou 

zpravidla nemajetné. 

 

Ukládání správního trestu či ochranného opatření 

propadnutí věci je rovněž za dané situace obtížně 

proveditelné, protože není zcela zřejmé, komu 

vozidlo patří (může být mezitím několikrát 

přeprodáno). 

 

Navrhujeme výslovné zneplatnění registrační 

značky po dobu vyřazení vozidla z provozu. Pokud 

bude takové vozidlo přistiženo v provozu, dopouští 

se jeho řidič přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) 

bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

požadovanou změnou nebudou dotčeny podmínky ukončení vyřazení 

z provozu podle § 12 odst. 7, v připomínce navrhovaná změna tomu 

neodpovídá a naopak pevně stanovuje okamžik, ke kterému uplynula 

platnost pravidelné technické prohlídky.  

V případě žádosti o ukončení vyřazení vozidla by tak vozidlo muselo 

podstoupit pravidelnou technickou prohlídku, a to i v případě, že 

dosud neuplynula lhůta pro provedení pravidelné technické 

prohlídky, což by žadatele nedůvodně finančně i časově zatížilo.  

Pokud jde o pozbytí platnosti registrační značky, která byla vozidlu 

přidělena, jednalo by se o dopad pouze na řidiče vozidla, což 

nepovažujeme za žádoucí. Tento postih může spočívat mimo jiného i 

v zákazu činnosti, což by zejména v situaci, kdy by řidič nebyl 

současně provozovatelem vozidla ani novým vlastníkem, nebylo 

adekvátní. Jde-li o judikaturu citovanou v odůvodnění připomínky, 

příslušné rozsudky se netýkaly případů vyřazení vozidla z provozu a 

použité srovnání na řešenou problematiku není přiléhavé. 

Pokud jde o provozovatele vozidla, požadovanými změnami by sice 

došlo k vyřazení vozidla, nicméně provozovatel vozidla (původní) by 

i nadále zůstal jeho provozovatelem zapsaným v registru silničních 

vozidel. Odpovědnosti za provoz vozidla by se tedy nezbavil a 

naopak by nesl negativní důsledky plynoucí z toho, že provozuje 

vozidlo, které je z provozu vyřazeno. Nadále by tedy byl postižitelný 

za protiprávní jednání, za která jak zákon č. 56/2001 Sb., tak zákon č. 

361/2000 Sb. postihuje provozovatele vozidla. 

Pokud je cílem požadovaných změn umožnit provozovatelům 

vozidel, u nichž jejich nový vlastník neposkytuje potřebnou 

součinnost pro provedení změny v registru silničních vozidel, řešit 

nastalou situaci, k tomuto cíli primárně povede i změna uvedená ve 

vypořádání první připomínky. 
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předpisů, za což mu hrozí správní trest pokuty od 

5.000 do 10.000 Kč spolu se zákazem činnosti na 

6-12 měsíců. Naplnění skutkové podstaty tohoto 

přestupku řízením vozidla nejen bez tabulky 

registrační značky, ale i s tabulkou registrační 

značky neplatné již dovodila ustálená judikatura 

Nejvyššího správního soudu (např. ve věcech 9 As 

230/2014, 7 As 106/2017, aj.)  

 

Otázka zavinění řidiče takového přestupku se 

samozřejmě bude posuzovat individuálně. Pokud 

řidič nebude disponovat dokladem o pojištění, což 

indikuje vyřazení vozidla z provozu dle § 12 odst. 

1 písm. b), pak o absenci zavinění nelze hovořit, 

protože bez zelené karty nemůže ve smyslu § 17 

zákona č. 168/1999 Sb., řídit vozidlo (podléhající 

povinnému pojištění) v provozu na pozemních 

komunikacích. Obdobně jako v případě přestupku 

dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 4 zákona o silničním 

provozu, když řidič nemá osvědčení o registraci 

vozidla a při silniční kontrole vyjde najevo, že bylo 

vysloveno zadržení tohoto osvědčení dle § 6b 

zákona o silničním provozu. 

 

V případě vyřazení vozidla z provozu podle § 12 

odst. 1 písm. c) ve spojení s § 12a pak toto zavinění 

lze dovozovat v situaci, kdy z osvědčení o 

registraci vyplývá, že vlastníkem/provozovatelem 

vozidla je jiná osoba, než ta, která jej řidiči svěřila 

k užití.  

 

Navrhujeme také, aby po dobu vyřazení vozidla 

V praxi je totiž nejčastějším problémem spojeným s neposkytnutím 

součinnosti novým vlastníkem právě nutnost absolvovat evidenční 

kontrolu. Tato potřeba se výrazným prodloužením lhůty „platnosti“ 

evidenční kontroly v případě, že je vozidlo podrobováno 

pravidelným technickým prohlídkám, zásadně eliminuje, neboť lhůta 

2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provádění pravidelných 

technických prohlídek. Ve většině případů tak v souvislosti se 

změnou vlastníka (provozovatele) vozidla nebude nutné evidenční 

kontrolu absolvovat. 

Pokud jde o ostatní úkony, řešením je, aby se k jejich provedení 

nechal prodávající od kupujícího zmocnit plnou mocí. Ke 

zjednodušení těchto kroků povedou i změny navržené v souvislosti 

s podáváním žádosti elektronickou cestou a umožnění podání 

společné žádosti samostatnými podáními původního a nového 

vlastníka. 
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z provozu se vytvořila právní fikce neplatnosti 

pravidelné technické prohlídky vozidla. Tím se 

zajistí nejen možnost postihu provozovatele 

vozidla za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. p) 

zákona (dle jeho navrhovaného znění), ale též i 

možnost postihu za přestupek dle § 42a odst. 1 

písm. i) resp. § 42b odst. 1 písm. i) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a 

současně lze takové vozidlo odstranit z pozemní 

komunikace postupem podle § 19d citovaného 

zákona (podobně jako autovrak) poté, co je 

odstavováno na pozemních komunikacích déle než 

6 měsíců od uplynutí platnosti jeho pravidelné 

technické prohlídky, tedy od právní moci 

rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu. § 83 odst. 

1 písm. p) zákona postihuje osobu provozovatele 

podle evidenčního stavu v registru vozidel, ale 

zákon o pozemních komunikacích postih na 

provozovatele vozidla postih neomezuje. 

 

Tím nejsou nijak dotčeny podmínky ukončení 

vyřazení vozidla z provozu dle § 12 odst. 7, tedy 

nebude nutné prokazovat technickou způsobilost, 

pokud nedošlo k uplynutí lhůty od pravidelné 

technické prohlídky dle§ 40. 

 

Současně tím není nijak dotčena navrhovaná 

změna ustanovení § 12 odst. 8 spočívající 

v přidělení nové registrační značky vozidla po 

vyřazení vozidla z provozu v trvání delším než 12 

měsíců. 
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3. K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení 

nového bodu: Navrhuje se zrušit § 8a a místo něj 

do zákona vložit nový § 12a v tomto znění:  

 

„§ 12a 

 

1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla 

na základě převodu vlastnického práva a nový 

vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro 

podání společné žádosti o zápis změny vlastníka 

silničního vozidla v registru silničních vozidel ve 

lhůtě podle § 8 odst. 2 a dosavadní vlastník tuto 

informaci sdělí obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností, vyrozumí obecní úřad 

obce s rozšířenou působností bez zbytečného 

odkladu nového vlastníka silničního vozidla, a 

umožní mu se k žádosti vyjádřit ve lhůtě 15 dnů 

od doručení výzvy. Úřad současně vyzve nového 

vlastníka vozidla k předložení dokladů dle § 8 

odst. 4. 

 

2) Jestliže nový vlastník informaci o změně 

vlastníka vozidla potvrdí způsobem splňujícím 

podmínky dle § 8, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zapíše změny do registru silničních 

vozidel. Nejsou-li předloženy doklady dle § 8 

odst. 4, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vydá nový technický průkaz 

silničního vozidla a osvědčení o registraci 

vozidla.  

Vysvětleno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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3) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o 

změně vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 

neodpoví, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vyřadí silniční vozidlo z provozu. O 

tomto postupu poučí nového vlastníka ve výzvě 

dle odst. 1.  

 

4) Jestliže nový vlastník na žádost o informaci o 

změně vlastníka vozidla ve lhůtě dle odst. 1 sdělí, 

že není jeho novým vlastníkem, sdělí úřad tuto 

informaci dosavadnímu vlastníkovi. V případě, 

že vozidlo nelze vyřadit z provozu dle § 12 odst. 

1 písm. b), zjistí úřad osobu plátce pojištění a je-

li odlišná od dosavadního vlastníka silničního 

vozidla, rozhodne o jeho vyřazení z provozu. 

 

5) Účastníkem řízení o vyřazení vozidla z 

provozu dle odst. 3, nebo 4 je nový vlastník 

vozidla, nebo osoba, která je uvedena jako 

plátce pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla podle zvláštního 

právního předpisu. Na účastníka řízení se 

vztahují povinnosti dle § 12 odst. 6. Původní 

vlastník vozidla se o výsledku řízení vyrozumí. 

 

6) Odpovědnost za přestupky dle § 83 odst. 1 

písm. b) resp. § 83a odst. 1 písm. d) postupem 

dle tohoto ustanovení dotčena. 

 

Zdůvodnění: S ohledem na praktickou nefunkčnost 

a jistou těžkopádnost ustanovení § 8a v případě 
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stále vyžadované evidenční kontroly dle původního 

návrhu novely § 10, jakož i na faktickou možnost 

registrace vozidla na účelově zvolené nemajetné 

osoby, a tím faktické pokračování praxe 

„polopřevodů“ (např. z důvodu zproštění se 

odpovědnosti za přestupky provozovatele vozidla 

podle § 125f zákona o silničním provozu), 

navrhujeme nové řešení problematiky 

nesoučinnosti původního a nového vlastníka 

vozidla. 

 

Principem tohoto řešení je zavedení (v současnosti 

nezákonné praxe) možnosti vyřadit vozidlo 

z provozu, u něhož evidenční stav bude ve zjevném 

nesouladu se stavem faktickým, přičemž dalšími 

navrhovanými změnami v § 12 bude docíleno toho, 

že provozování vozidla vyřazeného z provozu 

s sebou ponese závažné důsledky i pro řidiče 

vozidla (viz zdůvodnění změn v  

§ 12).  

 

Úřad se tak z role pouhého prostředníka a řešitele 

sporů mezi původním a novým vlastníkem, jíž mu 

přisoudil § 8a posouvá do aktivní role orgánu, který 

administrativně znemožní provoz vozidla, které 

„nemá registraci v pořádku“. Vyřazení vozidla 

z provozu je stav, který je kdykoliv při splnění 

podmínek v § 12 odst. 7 zákona vratný. Vyřazení 

vozidla z provozu za současného právního stavu 

ani nebrání zápisu změny vlastníka vozidla. 

Původnímu majiteli tak odpadá nutnost platit 

povinné pojištění podle zákona č. 168/1999 Sb. 
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Nový majitel vozidla pak neprovedením registrace 

čelí hrozbě nejen pokuty za přestupek dle § 83 odst. 

1 písm. b), ale především zákazu řízení motorových 

vozidel, když bude přistižen při řízení vozidla 

s neplatnou registrační značkou (v režimu vyřazení 

vozidla z provozu). Důsledky tohoto řešení 

dopadají na všechny případné vlastníky vozidla, 

kteří si vozidlo bez žádosti o zápis dle § 8 odst. 2 

zákona přeprodávali.  

 

Dojde tak k tomu, že řízení vozidla, u kterého 

„nesouhlasí papíry“ se stane riskantním podnikem, 

což by mělo zvýšit motivaci provádět v zákonných 

lhůtách registrační úkony. 

 

Pro zjednodušení celé věci navrhujeme omezit 

účastenství v řízení o vyřazení vozidla z provozu 

v režimu dle § 12a odst. 3 resp. 4 na nového 

vlastníka, resp. na osobu, která je plátcem pojištění. 

Tyto osoby budou současně muset splnit i 

povinnosti podle § 12 odst. 6 zákona (odevzdat 

tabulky registrační značky, osvědčení o registraci 

vozidla, předložit technický průkaz k vyznačení 

zápisu vyřazení vozidla z provozu a oznámení o 

umístění vozidla, pokud vyřazení bude trvat déle 

než 12 měsíců).  

Těmto osobám bude rozhodnutím o vyřazení 

vozidla z provozu uložena také povinnost zaplatit 

náklady řízení ve smyslu § 79 odst. 5 správního 

řádu. 

 

Možnost zápisu změny vlastníka vozidla je tak 
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„jednosměrná“, návrh reaguje na situaci, kdy nový 

vlastník se vyhýbá odpovědnosti provozovatel 

vozidla a dalších povinností spojených s tím, že 

v registru bude jeho osoba spojována s konkrétním 

vozidlem. Původní vlastník naopak motivaci 

vozidlo „nemít na sebe napsané“ bude zásadně mít, 

takže u něj se absence potřebné součinnosti 

nepředpokládá. 

 

 4. K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení 

nového bodu: Navrhuje se do § 13 odst. 1 vložit 

písm. d) s následujícím textem: „d) skutečností 

prokazující zánik vozidla jedním ze způsobů 

v písm. a) - c), z moci úřední. V takovém 

případě vyrozumí o zápisu zániku vozidla 

osobu, která je v registru zapsána jako vlastník“ 

 

Zdůvodnění: Pokud dojde k zániku vozidla a jsou 

splněny všechny zákonné podmínky, není důvod, 

aby o zápis bylo nutné speciálně žádat a je na místě, 

aby úřad zápis provedl i z moci úřední. Nastávají 

situace, že úřadu jsou zaslány všechny podklady 

prokazující např. zničení vozidla při nehodě a úřad 

zánik odmítá zapsat, protože o něj není požádáno. 

Typicky jde o situaci při smrtelných nehodách, kdy 

vlastník vozidla zemře, vozidlo je zničeno a není 

rozhodnuto o dědictví. Je proto vhodné, aby zápis 

zániku vozidla byl spjat nikoliv s žádostí, ale 

s faktickým stavem, který prokazuje „legální“ 

(písm. a) bod 1-3, b), c) nebo „legalizovaný“ (písm. 

a) bod 4) konec. Úkon navíc není zpoplatněn, takže 

se celý proces zjednodušuje, aniž by docházelo 

Akceptováno jinak 

Do zákona bude doplněno, že pokud obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zjistí, že vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak (podle § 

13 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo 4), zapíše zánik vozidla v registru 

silničních vozidel. Doklady se v tomto případě vyžadovat nebudou. 

Nebude se jednat o řízení a rozhodování o zápisu zániku vozidla, ale 

o úkon podle části čtvrté správního řádu. Tato skutečnost bude 

doplněna do důvodové zprávy. Současně bude upraven § 80 odst. 4 

písm. d) tak, že bude zobecněn a aspekt rozhodování bude vypuštěn. 
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k jakémukoliv krácení veřejného rozpočtu a 

současně se „vyčistí“ registr. 

 

 

 5. K ČÁSTI PRVNÍ čl. I navrhujeme vložení 

nového bodu: Navrhuje se v § 84 odst. 2 

nahradit „§ 8a“ slovním spojením „§12a“. 

 

Zdůvodnění: Jde o změnu, která navazuje na 

zrušení § 8a se zachováním původního smyslu, aby 

přestupky spočívající v porušení povinnosti dle § 8 

odst. 2 projednával úřad, který vede řízení, jímž 

situaci rozporu údajů v evidenci vozidel s reálným 

stavem řeší. 

 

Vysvětleno 

Viz vypořádání připomínky č. 2. 
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Svaz měst a 

obcí ČR 

K ust. § 6 odst. 5. ad. 

Dle daného ustanovení se k žádosti o zápis silničního 

vozidla (dovoz, nové vozidlo) přiloží doklad o technické 

způsobilosti vozidla, z tohoto ustanovení i dalších 

navazujících (prolínajících se celým návrhem) vyplývá že 

povinnost výrobce (ust. § 28 - povinnosti výrobce), vydávat 

technický průkaz již neplatí.  

 

Dle navrhovaného znění by výrobce vydával pouze tzv. 

COC list a vydání technického průkazu tak zůstane na 

úředníkovi obecního úřadu. Vzhledem k velké chybovosti 

zápisů do DTP (nesouhlasí nápravy vozidel, v rozvoru je 

napsán rozchod kol, nesouhlasí pneu a ráfky, nesouhlasí 

řazení vozidla, který se u některých kategorií vozidla píše 

jako povinný) je tento záměr novely zákona z naší strany 

posuzován jako neúměrně přetížení úředníků obecních 

úřadů. 

 

Navíc je formulace nejednoznačná, není zřejmé, jestli úřad 

má před předložením dokladů podle odst. 5 písm. a) a c) 

technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla 

připravit (což bez zapsání vozidla do registru silničních 

vozidel (RSV) nelze), nebo jestli bude zapisovat vozidlo do 

RSV až pod doložení dokladů.  

 

Pokud není v ust. § 6 odst. 5 písm. a) jako jeden z dokladů 

o technické způsobilosti uveden technický průkaz 

silničního vozidla, upozorňujeme na složitost registrace 

vozidla na základě prohlášení o shodě (COC list), 

především u nákladních automobilů a přívěsů, tento proces 

vyžaduje po úřednících velké zkušenosti při interpretaci 

Vysvětleno 

Registrace vozidla na základě předložení pouze COC listu se provádí 

již podle současného znění zákona (viz § 6 odst. 5 písm. a) bod 2 

zákona č. 56/2001 Sb.). Jedná se tedy o úkon, který každý úředník 

potažmo úřad musí být schopen již v současné době učinit. Ostatně 

registrace přímo na základě vydaných prohlášení o shodě vyplývá 

z nařízení Evropské unie upravujících schvalování jednotlivých 

kategorií vozidel (viz čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858, čl. 38 

odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013 a čl. 43 nařízení (EU) č. 168/2013).  

Zrušení tisku technických průkazů u výrobců a akreditovaných 

zástupců je toliko výhradně administrativní záležitost přesunu tohoto 

úkonu na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kdy technický 

průkaz vystavený výrobcem stejně i v současné době musí být vždy 

na úřadě podroben tisku. Nejedná se tedy o přidání úkonu 

spočívajícího v tisku, který již podle stávající právní úpravy probíhá, 

rozdíl bude pouze v tom, že se budou tisknout obě strany technického 

průkazu, což mimo jiné bude přínosné i ve kvalitě a jednotnosti tisku.  

Navržená právní úprava rozhodně neruší povinnost osoby, jež uvádí 

vozidlo na trh, předat požadovaná data k tisku technického průkazu. 

Nebude se tedy jednat o vytváření obsahu technického průkazu 

z COC listu obecním úřadem obce s rozšířenou působností, ale o 

použití dat vytvořených jako dosud výrobcem. Tak jako dnes bude 

obecní úřad obce s rozšířenou působností data kontrolovat, přičemž 

případné chyby bude moct opravit, což oproti současnému stavu 

považujeme za méně pracné, neboť nyní se při zjištění chyby musí 

přistoupit k opravě již vytištěného technického průkazu.  

Navržená právní úprava nespočívá v přesunu vlastní přípravy 

souboru dat z výrobce na úřad ani neumožňuje předávat nekvalitní 

data.  
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jednotlivých položek a technických údajů uvedených 

v COC listu a není tedy vhodné tuto povinnost přenechávat 

úřadům, když výrobce má dostatek znalostí a odborných 

zkušeností tento doklad vydat. 

 

Z tohoto důvodu navrhujeme zachovat povinnost výrobců 

vozidel a jejich akreditovaných zástupců vydávat technický 

průkaz silničních vozidel. 

 

V § 28 odst. 1 proto  navrhujeme ponechat písm. q) a r) a 

zároveň ponechat formulaci § 7 odst. 1 písm. a), případně 

v dalších navazujících ustanoveních. 

Pokud v současné době vykazují data jistou chybovost, nejedná se o 

velký rozsah. Za účelem eliminace chyb je navíc připravována 

funkcionalita dalších kontrolních mechanismů v rámci informačních 

systémů, která zajistí potřebnou čistotu dat. Tato funkcionalita bude 

zprovozněna před účinností předmětné novely. Pokud by docházelo 

ke zjevnému porušování povinností výrobcem, lze jej postihovat 

podle příslušných skutkových podstat přestupků. 

K navrženému opatření je vhodné též dodat, že jeho realizace 

zjednoduší distribuci tiskopisů technických průkazů (na obce, nikoli 

výrobce) a sníží související finanční náklady. Dojde též ke snížení 

rizika zneužití. 

Jde-li o výhradu ohledně nejednoznačné formulace, dle níž není 

zřejmé, jestli úřad má před předložením dokladů podle odst. 5 písm. 

a) a c) technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla 

připravit, nebo jestli bude zapisovat vozidlo do RSV až pod doložení 

dokladů, je třeba poukázat na následující skutečnost. Navržený § 6 

odst. 5 stanoví přílohy k žádosti o zápis silničního vozidla do registru 

silničních vozidel. Před předložením těchto dokladů zákon nikterak 

nepředpokládá ani předpokládat nemůže přípravu technického 

průkazu a osvědčení o registraci vozidla. Teprve navržený § 7 odst. 1 

stanoví povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností vydat 

žadateli tyto doklady (vedle vydání registrační značky a tabulky 

s přidělenou registrační značkou podle §  7 odst. 2 zákona), a to při 

zápisu silničního vozidla. 
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Připomínky připomínkových míst uvedených v článku 5 odst. 1 legislativních pravidel vlády, 

se kterými podle článku 5 odst. 7 legislativních pravidel vlády nemůže vzniknout rozpor 

 
 

Hospodářská 

komora ČR 

Obecná připomínka 

Návrh zákona stanoví v čl. IV. přechodné období 3 

měsíců po jeho vyhlášení, což je podle našich zkušeností 

lhůta příliš krátká a neurčitá, a MD nevydává v tak krátké 

lhůtě prováděcí předpisy, takže následně bývají 

provozovatelé nuceni porušovat zákon. Proto 

požadujeme z hlediska praktických zkušeností zaměnit v 

úvodní větě text za „Tento zákon nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2021, s výjimkou…“. 

Akceptováno jinak 

V návrhu zákona budou data účinnosti zákona stanovena obecně 

v souladu se zákonem o Sbírce zákonů, a to k 1. 7. 2021, přičemž část 

týkající se elektronizace podání by nabyla účinnosti později, k 1. 1. 

2022. 

 1. Připomínka k § 2, stávající odst. 9 – vypuštění 

definice výrobce  

Požadujeme uvedení definice výrobce v zákoně, a to i 

vzhledem k povinnostem pro výrobce, které tento zákon 

stanovuje. 

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za vhodné tuto definici ze zákona 

vypouštět. Možná je evidentní (dle odůvodnění 

Ministerstva dopravy), že výrobce je každý, kdo vozidlo 

vyrobí, ale ve skutečnosti se výrobce nemusí na výrobě 

vozidla vůbec podílet, stačí, že ručí za jeho shodu se 

schválenou dokumentací a je odpovědný za shodnost 

výroby v případě typového schvalování. 

Vypuštění této definice může navíc způsobit mnoho 

komplikací při vymáhání povinností výrobce 

při distribuci jeho výrobku na trhu (osoba vyrábějící nebo 

prodávající vozidlo nebude plnit povinnosti výrobce ani 

Akceptováno  

Navrhujeme následující vymezení, které se obecně uplatňuje pro 

výrobky podléhající zákonu o posuzování shody stanovených výrobků 

při jejich dodávání na trh a vyplývá z předpisů Evropské unie:  

„Výrobcem je osoba, která vyrábí vozidlo, jeho systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek nebo si je nechává navrhnout 

nebo vyrobit a uvádí je na trh pod svým jménem nebo ochrannou 

známkou nebo je používá pro vlastní potřebu.“.  

Definici navrženou připomínkovým místem nepovažujeme za 

vhodnou, jelikož vymezuje výrobce tak, že je jím osoba, která 

„odpovídá“ za určité činnosti (soulad výrobku s požadavky a případně 

též shodu výroby). Není však jasné, o jakou odpovědnost se jedná. 

Pakliže veřejnoprávní, ta spočívá kromě jiného v odpovědnosti za 

přestupky. V příslušných skutkových podstatách přestupků je jejich 

adresátem právě „výrobce“. Akceptací návrhu tak vzniká definice 

kruhem, kdy za přestupky odpovídá „výrobce“, přičemž „výrobcem“ 
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pověřeného zástupce výrobce, který není povinně určen). 

Definici je tedy pro jednoznačnost nezbytné doplnit. 

 

je ten, kdo „odpovídá“ za plnění určitých povinností. Takováto 

definice neurčuje dostatečně pregnantně, kdo je tedy vlastně výrobcem.  

Musí jím být osoba, která provádí určitý typ činnosti, přičemž obecné 

vymezení počítá s tím, že jde o toho, kdo buď výrobek vyrábí, nebo si 

jej nechá vyrobit (či navrhnout) a současně pak tento výrobek uvádí na 

trh nebo jej užije pro vlastní potřebu. 

Stejně tak není vhodné a je vlastně zcela zbytečné podmiňovat 

kvalifikaci určité osoby jako výrobce tím, zda je uvedena v určitých 

dokladech. Doklady o schválení vozidla vydá úřad po skončení 

správního řízení, nicméně zákon stanoví povinnosti výrobců již před 

zahájením řízení a předpokládá, že i samotné řízení je zahajováno 

toliko na žádost výrobce. 

 2. Připomínka k § 3 odst. 3  

Požadujeme doplnit ustanovení o přípojné pracovní stroje. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o velkou skupinu vozidel, která nejsou určena pro 

práci v lesnictví a zemědělství a nejsou určena k tažení 

traktorem. (různá kalová čerpadla, vysprávkové soustavy 

apod.). Mimo nařízení  

č. 167/2013 Sb. není ošetřeno. 

 

Akceptováno 

 3. Připomínka k § 4 odst. 3 písm. k)  

Požadujeme doplnění textu: „hodnota emisí CO2 a údaje 

o spotřebě paliva“ 

Text by měl být vyjasněn, pokud jde o vozidla, na která se 

tato povinnost vztahuje. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno 

Doplnění dalšího údaje, který se v registru silničních vozidel u 

silničního vozidla uvádí, automaticky neznamená, že se uvádí u 

každého registrovaného vozidla. Tento nový údaj se bude uvádět 

v registru pouze u silničních vozidel, u nichž jsou hodnota emisí CO2 

nebo údaje o spotřebě paliva relevantní a známy. Ostatně již 
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Ke stupni plnění emisní úrovně je nově přidána povinnost 

uvádět hodnotu emisí CO2 a údaje o spotřebě paliva. Není 

nám jasné, jak uvádět tyto hodnoty pro silniční vozidla 

kategorie N3G v rámci registrace. Pro tuto kategorii se 

hodnoty CO2 neuvádějí. Podobně se neuvádí také pro 

motocykly. Není zde uvedeno žádné upřesnění 

pro kategorie vozidel, případně odvolávka na konkrétní 

unijní předpis či jiný dokument. 

 

v současnosti obsahuje § 4 odst. 3 údaje, které se evidentně neuvádějí 

u každého evidovaného vozidla (viz například písm. i) nebo n)). 

Absence některého z údajů přitom nevede k odmítnutí zápisu vozidla 

do registru silničních vozidel, jelikož podmínky zápisu vyplývají z § 6 

odst. 5, nikoli § 4 odst. 3 zákona. V tomto smyslu bude doplněna 

důvodová zpráva. 

 4. Připomínka k § 5 odst. 2 

Požadujeme upřesnit znění tohoto odstavce ve vztahu ke 

zvláštním registračním značkám takto: 

„(2) K provedení úkonů podle odstavce 7 a podle § 6 až 

7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, § 13 a § 14 a § 13 až 14a je 

příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. 

d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v 

jehož správním obvodu má držitel zvláštní registrační 

značky sídlo či provozovnu nebo, jde-li o zvláštní 

registrační značku podle § 38d, obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, který tuto zvláštní registrační 

značku vydal.“  

Odůvodnění: 

Většina držitelů zvláštních registračních značek pro 

zkušební účely má sídlo v Praze, avšak zkušební provoz 

se v převážné míře odehrává na provozovnách mimo 

Prahu. Nastává tak v praxi komplikace ve zbytečném 

cestování a časových prostojích při výměnách 

záznamníků jízd a prodlužování platnosti těchto značek. 

Tuto situaci umocnilo zavedení mýta na silnice 1. tříd, 

Vysvětleno 

Navrhovaná změna by vedla k nejednotné působnosti obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností, pokud jde o agendu zvláštních 

registračních značek a jejich tabulek. Zatímco vazba na „sídlo“ držitele 

zvláštní registrační značky zakotvuje místní příslušnost úřadu 

jednoznačně, její propojení s provozovnou by nebylo vhodné, jelikož 

provozovna podniku nemusí být vedena ve veřejných rejstřících a 

nemá ani trvalejší charakter. Podnikatelé by za svá sídla měla určit 

místa, kde mají skutečné administrativní centrum svých aktivit. 

Navržené rozvolnění by výrazně zkomplikovalo kontrolu nad 

dodržováním povinností týkajících se manipulačního provozu a 

zkušebních jízd.  Jedná se o připomínku jdoucí nad rámec navržené 

právní úpravy. Zůstane zachována stávající vazba na sídlo. 

Ministerstvo dopravy bude nicméně zvažovat možné rozvolnění místní 

příslušnosti ve výše uvedených případech a případně jej zařadí do jiné 

legislativní předlohy. 
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kdy je část ZRZ vázána k systému mýta a je omezena 

flexibilita jejich použití. 

 

 5. Připomínka k § 5a odst. 2, § 6 odst. 5 písm. b) 

bodě 3, § 38 odst. 1 písm. e), § 79 odst. 4 a  

§ 80 odst. 4 písm. f)  

Požadujeme ponechat původní text: „jednotlivě 

dovezeného silničního vozidla“ 

Odůvodnění: 

Neztotožňujeme se s názorem, že pojem „jednotlivě“ ve 

spojení dovezené vozidlo je matoucí. Jednoznačně 

vyjadřuje, že se jedná o dovoz jednoho jediného 

vozidla. Zákon nepředpokládá dovoz více vozidel, resp. 

neumožňuje proces dovozu sloučit u více vozidel. 

Navrhujeme vypustit. 

 

Akceptováno jinak 

Jsme i nadále přesvědčeni, že dosavadní spojení je zavádějící. Vozidlo 

může být dovezeno společně s jinými vozidly, nikoli tedy jednotlivě, 

což je běžná praxe. To, zda vozidlo podléhá schválení technické 

způsobilosti podle části třetí hlavy IV zákona, není odvislé od 

skutečnosti, zda bylo dovezeno jednotlivě, nebo s jinými vozidly. 

Nutnost jeho schválení je odvislá od toho, zda lze vozidlo podřadit pod 

případy vyjmenované v § 34 odst. 2 zákona (pokud ano, schvalování 

nepodléhá). Podstatné je, že každé vozidlo, které se schvaluje podle 

navržené právní úpravy § 34 a násl., se schvaluje samostatně. V tomto 

smyslu bude doplněna navržená právní úprava § 34, čímž bude 

připomínce vyhověno jinak. 

 6. Připomínka k § 7 

Požadujeme novelu doplnit o zřízení vnitrostátního 

registru provozních záznamů silničních motorových 

vozidel, níže uvádíme navrhované znění příslušného 

ustanovení a podrobné odůvodnění. Uvedené 

ustanovení navrhujeme vložit mezi § 7 a § 7a zákona o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 

Text nového textu: 

„Registr provozních záznamů vozidel 

1) Registr provozních záznamů vozidel je vnitrostátní 

registr silničních motorových vozidel, která jsou 

Vysvětleno 

S navrženým doplněním právní úpravy Ministerstvo dopravy zásadně 

nesouhlasí, přičemž toto své stanovisko sděluje již opakovaně. V tomto 

volebním období již byl stejný návrh projednáván Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky (u sněmovního tisku č. 51), 

která jeho přijetí odmítla.  

Návrh předpokládá vytvoření nového informačního systému. Neřeší 

však, kdo by takový informační systém spravoval, kdo by financoval 

jeho provoz ani kdo by zajišťoval a financoval napojení povinných 

subjektů do tohoto systému. Jednalo by se zřejmě o finančně velmi 

nákladné opatření, přičemž tyto náklady nejsou v předloženém návrhu 

ani přibližně odhadnuty.  
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zapsána v registru silničních vozidel v České 

republice, do kterého se zaznamenává zobrazovaná 

hodnota počítadla celkové ujeté vzdálenosti 

silničního motorového vozidla v různých situacích 

během jeho provozu až do jeho vyřazení z evidence. 

2) Do registru podle odstavce 1 jsou povinné 

bezplatně, nepřetržitě a přímo anebo nepřetržitě a 

automatizovaně, zasílat informace o zobrazovaných 

hodnotách počítadel celkové ujeté vzdálenosti 

silničních motorových vozidel zapsaných v registru 

silničních vozidel v České republice, pokud 

takovýmito údaji disponují: 

a) Stanice technické kontroly při všech 

vykonaných technických kontrolách silničních 

motorových vozidel, 

b) Stanice měření emisí informace při všech 

vykonaných emisních kontrolách silničních 

motorových vozidel, 

c) Orgány Policie při evidovaných dopravních 

nehodách silničních motorových vozidel, 

d) Ministerstvo z vyplněných záznamů o 

mezinárodní přepravě nákladů v rámci využívání 

trvalých přepravních licencí mezinárodní 

organizace,2 

e) Výrobci a zástupci výrobců při evidovaných 

opravách a údržbě silničních motorových vozidel,  

V návrhu dále není nijak upraveno, kdo by odpovídal za škody 

způsobené nesprávným zanesením údajů do tohoto systému. Vzhledem 

k tomu, že chybný údaj o celkové ujeté vzdálenosti, který by byl tímto 

způsobem zveřejněn, může výrazně změnit hodnotu vozidla při jeho 

prodeji, náhrady za takto způsobenou škodu se tak mohou pohybovat 

ve vysokých částkách. 

V návrhu dále absentují sankce za porušení těchto nově ukládaných 

povinností, a to jak sankce za nesprávné provedení záznamu, tak 

sankce za to, že povinná osoba záznam neprovedla vůbec. 

Přijetí návrhu by vyvolalo neúměrné náklady na státní rozpočet, které 

by vznikly jednak v souvislosti s vybudováním nového informačního 

systému, jeho vedením, napojováním povinných subjektů a rovněž v 

souvislosti s odškodňováním chybně provedených záznamů. Vedle 

orgánů veřejné moci by mělo přijetí návrhu zásadní dopad také na 

značně široký okruh soukromých osob povinných k permanentnímu 

plnění nově zaváděné evidenční povinnosti a tato právní úprava by tak 

zakládala výraznou administrativní zátěž, což by mělo být nejprve 

podrobeno zevrubnému hodnocení dopadů regulace. Navíc, řada osob, 

na něž by úprava dopadala, nemá žádnou úlohu při ochraně veřejného 

zájmu spočívajícího v prevenci manipulace s počítadly ujeté 

vzdálenosti.  

Stav počítadla ujeté vzdálenosti se kontroluje při každé evidenční 

prohlídce a zjištěné údaje se zaznamenávají do informačního systému 

technických prohlídek. Tyto údaje jsou veřejnosti dostupné na 

internetu. Návrhem požadované změny by nepřinesly tak výrazný 

benefit, aby bylo možné akceptovat rizika a náklady s tím spojené. 

V neposlední řadě se domníváme, že skutečně efektivní řešení 

návrhem řešené problematiky předpokládá zavedení jednotného a 

povinného systému, alespoň na úrovni Evropské unie. Vedení 

                                            
2 Například Evropské konference ministrů dopravy CEMT/ECMT. 
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f) Certifikovaná místa opravy při vykonaných 

opravách silničních motorových vozidel,  

g) Fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby 

vykonávající diagnostiku, opravy anebo údržbu 

silničních motorových vozidel anebo vykonávající 

opravy karosérií, které mají zřízenou provozovnu na 

tuto činnost, při všech vykonaných opravách, údržbě 

anebo diagnostikování silničních motorových vozidel, 

h) Fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby 

vykonávající prodej ojetých silničních motorových 

vozidel přímo anebo zprostředkovaně, které mají 

zřízenou provozovnu na tuto činnost, při všech 

vykonaných prodejích silničních motorových vozidel, 

i) Pojišťovny informace o všech silničních 

motorových vozidlech, na kterých v rámci pojistných 

událostí byly vykonány obhlídky silničních 

motorových vozidel, 

j) Leasingové a úvěrové společnosti údaje 

z počítadel ujeté vzdálenosti silničních motorových 

vozidel v čase uzavření smlouvy o financování, 

k) Znalci údaje z počítadel ujeté vzdálenosti 

silničních motorových vozidel, na kterých vykonali 

obhlídky a tyto údaje zaznamenali. 

3) Výrobci a zástupci výrobců jsou povinni do 

registru podle odstavce 1 při první návštěvě 

individuálně dovezeného silničního motorového 

vozidla po prvním zápisu do registru silničních 

vozidel v České republice zaslat informace o 

zobrazovaných hodnotách počítadel celkové ujeté 

obdobného registru provozních záznamů vozidel několika státy 

nezabrání podvodům, jež se mohou v souvislosti s dovozem vozidel 

objevit. 

Ministerstvo dopravy bude nicméně zvažovat řešení dotčené 

problematiky a bude podporovat její celoevropské řešení. 
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vzdálenosti, které získali v minulosti prostřednictvím 

svých zahraničních zastoupení, jsou-li dostupné. 

4) Osoby podle odstavce 2 poskytují informace o 

provozních záznamech silničních motorových vozidel 

i bez předchozího souhlasu vlastníka silničního 

motorového vozidla. 

5) Záznamy z registru podle odstavce 1 se poskytují 

každému, kdo o ně požádá, a to na základě uvedení 

VIN čísla silničního motorového vozidla, a to 

nepřetržitě a automatizovaně prostřednictvím 

internetového formuláře. 

6) Záznamy z registru podle odstavce 1 se při změně 

evidence vozidla přihlášeného do evidence vozidel 

v České republice do jiného státu poskytují 

prostřednictvím mezinárodního informačního 

systému vozidel.3“ 

Odůvodnění: 

Negativní vliv prodeje vozidel se stočenými tachometry 

na obchod s ojetými vozidly je dlouhodobě diskutovaný 

a známý; již i Evropská komise konstatovala negativní 

vlivy manipulace počítadel celkové ujeté vzdálenosti 

vozidel (tzv. odometrů) v Evropské unii, co způsobuje 

několika miliardové škody ročně, deformuje 

podnikatelské prostředí, narušuje hospodářskou soutěž 

a způsobuje vysoké finanční ztráty.  Výbor pro dopravu 

a cestovní ruch Evropského parlamentu vydal zprávu, 

ve které upozorňuje na alarmující stav obchodu se 

stočenými automobily. Vybudování národních registrů 

                                            
3 Smlouva o evropském informačním systému vozidel a řidičských průkazů (EUCARIS) 
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stavu tachometrů, který například v České republice 

stále chybí, je podle něho základním prvkem, který je 

potřeba dále rozšířit na celou Evropskou unii a vytvořit 

tak mezinárodní databázi.  

Ekonomické škody z neoprávněných zásahů do 

tachometrů mohou být podle europoslanců vzhledem k 

nízké ceně potřebného vybavení obrovské. Na základě 

studií odhadují, že v rámci přeshraničního prodeje byl 

uskutečněn neoprávněný zásah do stavu tachometru 

u 30 – 50 % vozidel, což v celé Unii představuje 

celkovou hospodářskou škodu 5,6 až 9,6 miliardy EUR. 

Proto z výše popsaných důvodů navrhujeme vytvoření 

vnitrostátního registru provozních záznamů silničních 

motorových vozidel, které jsou přihlášeny do evidence 

vozidel v České republice, ve kterém se zaznamenává 

zobrazovaná hodnota počítadla celkové ujeté 

vzdálenosti vozidla. Důvodem zaznamenávání tohoto 

údaje je eliminování neoprávněných zásahů a 

manipulace se zobrazovanou hodnotou počítadla, která 

tak bude obratem objektivně ověřitelná v tomto 

registru. Stejný registr vytvořený v minulém roce na 

Slovensku prakticky vymýtil obchod s vozidly, která 

mají stočený odometr a narovnal tak tržní prostředí, ale 

hlavně zajistil maximální ochranu zákazníků 

spotřebitelů, kteří ojetá vozidla kupují.  

Stejně jako na Slovensku a ostatních evropských 

zemích proto navrhujeme, aby se do registru 

zaznamenávalo co možná nejvíce údajů o zobrazované 

hodnotě počítadla celkové ujeté vzdálenosti tak, aby se 

vytvořila co největší historie údajů. Z toho důvodu 

proto navrhujeme ustanovit povinnost pro jednotlivé 
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technické služby, právnické osoby, fyzické osoby – 

podnikatele a orgány zasílat informace o silničních 

motorových vozidlech do registru a vymezit způsob 

poskytování informací z registru při změně evidence 

motorového vozidla z České republiky do jiného státu. 

Účinnost systému stoupá úměrně s počtem vykonaných 

záznamů. Cílem je zkrátit interval mezi dvěma záznamy 

natolik, aby se manipulace nevyplatila, resp. aby byla 

lehce odhalitelná. Zápisy budou moct vykonávat jedině 

oprávněné právnické osoby anebo fyzické osoby 

s platným živnostenským oprávněním. Přenos údajů by 

probíhal automatizovaně, přímo z produkčních systémů 

oprávněných osob, aby se eliminovala administrativní 

náročnost a chybovost. Pokud byl servisní zásah na 

vozidle vykonán subjektem bez platného 

živnostenského oprávnění, záznam se nevykoná. 

Aby byl systém dostatečně transparentní a plnil 

ochrannou úlohu spotřebitelů kupujících, bude nutné 

zajistit dostupnost údajů z registru formou výpisu. Aby 

se odometr před zápisem neupravoval k poslední známé 

hodnotě, bude možné výpis vyhotovit až po 

zaznamenání aktuální hodnoty odometru do registru. 

Registr bude také sloužit k výměně údajů s ostatními 

státy EU. Mezinárodní výměna údajů umožní odhalit 

manipulace odometrů vykonané na dovážených 

vozidlech ještě před jejich opětovnou registrací v ČR. 

Platí to i opačně. Bez přeshraniční výměny údajů je 

téměř nemožné podvod na importovaném anebo 

exportovaném voze odhalit. 
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Praktická realizace vybudování národního registru 

provozních záznamů v zahraničí a v poslední době též i 

na Slovensku jasně prokázala jejich účinnost. 

 7. Připomínka k § 12 odst. 8 – skartování tabulek 

s registrační značkou po uplynutí lhůty 12 po sobě 

jdoucích měsíců 

Požadujeme, aby byla časová lhůta prodloužena z 12 na 

36 měsíců. 

 

Odůvodnění: 

Rozumíme potřebě odlehčit obecním úřadům obcí s 

rozšířenou působností vykonávající agendu vyřazování 

vozidel z provozu, nicméně považujeme navrženou 

dobu za velmi krátkou, zejména pro motocykly. 

Navrhujeme proto lhůtu delší, která záměr rovněž 

naplní. 

 

Akceptováno 

 8. Připomínka k § 28 odst. 1 písm. r) a s) 

Požadujeme vyjasnit, zda vypuštěním uvedených 

ustanovení dochází jak ke zrušení povinnosti, tak 

zániku možnosti výrobce silničních vozidel vydávat k 

vozidlu technický průkaz (či technické osvědčení). 

Zachování možnosti považujeme za užitečné. 

Odůvodnění: 

Existují případy, kdy při vydávání technických průkazů 

může dojít naopak k nadměrnému zatížení obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností či jiným problémům 

(např. registrace většího počtu vozidel současně, 

jazyková vybavenost). 

Vysvětleno 

Ano, účelem navrženého vypuštění povinností výrobce vydávat 

technický průkaz a technické osvědčení k silničnímu vozidlu je 

soustředit tyto činnosti výlučně u obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností. Realizace navrženého opatření zjednoduší distribuci 

tiskopisů těchto dokladů (na obce, nikoli výrobce) a sníží související 

finanční náklady. Dojde též ke snížení rizika zneužití. Tento přístup je 

převažující i v jiných členských státech Evropské unie. 
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 9. Připomínka k § 28d 

Upozorňujeme na fakt, že k prováděcímu předpisu 

uvedených ustanovení, tedy novelizaci vyhlášky  

o technických prohlídkách vozidel, jsme uplatnili 

zásadní připomínky. Zatím není znám detailně rozsah, 

forma a způsob předávání údajů Ministerstvu dopravy, 

ani jakým způsobem – komu, za jakých podmínek atd. 

bude Ministerstvo údaje zpřístupňovat. Situace musí 

být vyjasněna a proces nastaven tak, aby byly 

rozptýleny obavy výrobců. 

Odůvodnění: 

Pokud jde o předávané informace Ministerstvu 

dopravy, jedná se v řadě případů o velmi citlivá data. 

Daná ustanovení, včetně prováděcího předpisu, jsou pro 

výrobce vozidel zcela zásadní. 

 

Akceptováno  

Navržené ustanovení § 28d odst. 2 bylo po další analýze upraveno a 

navrhuje se jeho následující textace:   

„Výrobce je povinen v případě silničního vozidla podléhajícího 

pravidelným technickým prohlídkám zpřístupnit údaje nezbytné pro 

provádění technické prohlídky silničního vozidla způsobem a 

v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího technické informace nezbytné pro technické prohlídky38). 

Ministerstvo je příslušným orgánem podle tohoto přímo použitelného 

předpisu. Výrobce zpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické 

prohlídky silničního vozidla v českém jazyce.“. 

 10. Připomínka k Hlavě III. – celé znění 

Požadujeme celé znění ponechat. 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme se zrušením dvou řízení pří stavbě 

vozidla. Řízení o povolení stavby zaručuje žadateli 

jistou ochranu před marně vynaloženými nemalými 

prostředky na výrobu vozidla. Úřad, který povoluje 

stavbu, posoudí předloženou dokumentaci z pohledu 

proveditelnosti schválení a předem upozorní žadatele 

na úskalí prováděné stavby. 

Předchází se tím nejen marně vynaloženým nákladům, 

ale i zbytečné činnosti úřadů při následném schvalování 

technické způsobilosti vozidel a následném procesu 

Akceptováno jinak 

Cílem navržené právní úpravy předpokládající již pouze jedno řízení, 

a to schvalovací, je celý proces zjednodušit. Každý bude moci vyrobit 

silniční vozidlo bez předchozího povolení. Příslušné unijní nařízení, na 

něž je třeba český právní řád adaptovat, předpokládá pouze schvalovací 

proceduru. Návrh povede ke snížení administrativní zátěže pro 

dopravce i úřady. Aby bylo, nicméně, vyhověno obávám popsaným 

v připomínce, navrhuje se doplnit navrženou právní úpravu o 

ustanovení následujícího znění:  

„Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na 

požádání předběžnou informaci o technických požadavcích, jejichž 

splnění bude posuzovat v řízení o schválení technické způsobilosti 

jednotlivě vyrobeného silničního vozidla. Žadatel o předběžnou 

informaci uvede ve svém podání vedle obecných náležitostí podání 
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opravných prostředků při zamítavém rozhodnutí. 

Proces povolování stavby vozidla je důležitý i pro 

techniky zkušebních stanic a zkušeben. Pokud bude 

proces omezen pouze na schvalování, budou to právě 

technici, kteří budou do jisté míry nuceni rozhodnout o 

proveditelnosti či spíše neproveditelnosti stavby 

vozidla. Technik však nemá žádné právní postavení 

v procesu správního řízení a je nepřípustné, aby na něho 

takové pravomoci byly přenášeny. 

 

druh a kategorii silničního vozidla, u něhož bude žádat schválení jeho 

technické způsobilosti, a účel, pro který má být toto vozidlo 

používáno.“.  

Připomínce bude tedy vyhověno využitím obecného institutu 

obsaženého ve správním řádu - institutu předběžné informace, u něhož 

platí, že bude na vůli žadatele, zda si požádá o poskytnutí relevantních 

informací o technických požadavcích, které se v rámci schvalovacího 

procesu posoudí. 

 11. Připomínka ke zrušenému § 30 

Požadujeme do zákona zapracovat krátké správní řízení 

o přidělení VIN pro ty žadatele, kteří jím nedisponují, 

popřípadě ustanovit řízení o povolení výroby jako 

volitelné, viz připomínka 13 níže. 

Odůvodnění: 

Ze zákona zcela vypadl proces žádosti o povolení výroby 

jednotlivého silničního vozidla (§ 30). To je v některých 

případech vhodné, ale mělo by být umožněno i správní 

řízení o povolení výroby, a to jako volitelné pro případ 

malého výrobce, který nemá vlastní kombinaci pro VIN 

přidělenou jiným orgánem. Nyní pro tento akt není prostor 

a přidělit VIN až při schvalování technické způsobilosti 

není možné, protože při schvalovacích zkouškách vozidla 

prováděných technickou zkušebnou nebo zkušební stanicí 

musí být již vozidlo VIN číslem označeno. A zkoušky se 

pochopitelně provádějí před podáním žádosti o schválení. 

Dále by bylo vhodné toto správní řízení zachovat 

v případě, že žadatel jej explicitně vyžaduje. Viz 

připomínka 13 níže. 

Akceptováno  

Do návrhu zákona bude doplněno ustanovení následujícího znění: 

„Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí na požádání 

identifikační číslo silničního vozidla (VIN), kterým má jeho výrobce 

opatřit jednotlivě vyrobené silniční vozidlo za účelem schválení jeho 

technické způsobilosti tímto úřadem.“. 
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 12. Připomínka k § 30 

Považujeme za účelné zachovat dosavadní dvoustupňový 

systém povolení a následného schválení jednotlivě 

vyrobeného vozidla. Z toho důvodu navrhujeme vložit 

následující odstavec. 

„(2) Žadatel může předem požádat o povolení jednotlivé 

výroby vozidla. V tom případě úřad může stanovit 

podmínky pro jeho výrobu, jimiž se výrobce musí řídit. 

Pro následné schválení technické způsobilosti je potom 

rozhodující znění předpisové základny v době povolení 

výroby. Mezi povolením výroby a následným schválením 

nesmí uběhnout doba delší než 1 rok. Pro podání žádosti 

platí následující odstavce obdobně.“ 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se přečíslují. 

 

Odůvodnění: 

Individuální výroba vozidla je poměrně náročný proces, 

zatížený dynamickými změnami předpisové základny 

EU. Předkladatelem navrhované znění by žadatelům ani 

úřadům zásadní ulehčení nepřineslo, lze předpokládat, 

že povede k formálnímu podávání neúplných žádostí a 

následným přerušováním správních řízení a umělému 

prodlužování lhůt. Námi navrhovaná úprava umožní 

postupovat jak „zjednodušeným“ tak i dosavadním 

klasickým způsobem. 

 

Akceptováno jinak 

Cílem navržené právní úpravy předpokládající již pouze jedno řízení, 

a to schvalovací, je celý proces zjednodušit. Každý bude moci vyrobit 

silniční vozidlo bez předchozího povolení. Příslušné unijní nařízení, na 

něž je třeba český právní řád adaptovat, předpokládá pouze schvalovací 

proceduru. Návrh povede ke snížení administrativní zátěže pro 

dopravce i úřady. Aby bylo, nicméně, vyhověno obávám popsaným 

v připomínce, navrhuje se doplnit navrženou právní úpravu o 

ustanovení následujícího znění:  

„Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na 

požádání předběžnou informaci o technických požadavcích, jejichž 

splnění bude posuzovat v řízení o schválení technické způsobilosti 

jednotlivě vyrobeného silničního vozidla. Žadatel o předběžnou 

informaci uvede ve svém podání vedle obecných náležitostí podání 

druh a kategorii silničního vozidla, u něhož bude žádat schválení jeho 

technické způsobilosti, a účel, pro který má být toto vozidlo 

používáno.“.  

Připomínce bude tedy vyhověno využitím obecného institutu 

obsaženého ve správním řádu - institutu předběžné informace, u něhož 

platí, že bude na vůli žadatele, zda si požádá o poskytnutí relevantních 

informací o technických požadavcích, které se v rámci schvalovacího 

procesu posoudí. 

 13. Připomínka k § 31 odst. 1 

Požadujeme upravit dle níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno 

V principu se navržená právní úprava neodchyluje od současného 

stavu, kdy jednotlivé technické požadavky na jednotlivě vyrobené 

silniční vozidlo jsou dány příslušnými přímo použitelnými unijními 
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Uvedené technické podmínky jsou příliš obecné a 

zákon neobsahuje zmocnění k upřesnění těchto 

požadavků. Výklad povede k nejednotnosti podmínek 

při schvalování. 

nařízeními. Vnitrostátní právo si tyto požadavky „vypůjčuje“ a 

vztahuje je s určitými odchylkami i na schvalování jednotlivě 

vyrobených vozidel, která unijní regulaci přímo nepodléhají. Není 

přitom v možnostech Ministerstva dopravy stanovit konečný a 

konkrétní výčet všech zvláštních technických požadavků, které by 

dopadaly na širokou skupinu různých vozidel podléhajících 

individuálnímu schvalování.  Současně lze poukázat na výše popsané 

využití institutu předběžné informace. 

 14. Připomínka k § 31 odst. 4 

Navrhujeme upravit znění odstavce následovně: 

„4) Vzor osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného 

silničního vozidla a seznam alternativních nebo 

neuplatněných technických požadavků stanoví 

prováděcí právní předpis.“ 

Vysvětleno 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 

 15. Připomínka k § 34  

Vypuštěním označení „jednotlivě dovezeného vozidla“ 

se zdá, že zákon v tomto ustanovení řeší i dovoz větší 

série vozidel.  

Odůvodnění: 

Předkládaná změna vede k zmatení postupů. 

Akceptováno jinak 

Jsme přesvědčeni, že dosavadní spojení je zavádějící. Vozidlo může 

být dovezeno společně s jinými vozidly, nikoli tedy jednotlivě, což je 

běžná praxe. To, zda vozidlo podléhá schválení technické způsobilosti 

podle části třetí hlavy IV zákona, není odvislé od skutečnosti, zda bylo 

dovezeno jednotlivě, nebo s jinými vozidly. Nutnost jeho schválení je 

odvislá od toho, zda lze vozidlo podřadit pod případy vyjmenované v 

§ 34 odst. 2 zákona (pokud ano, schvalování nepodléhá). Podstatné je, 

že každé vozidlo, které se schvaluje podle navržené právní úpravy § 34 

a násl., se schvaluje samostatně. V tomto smyslu bude doplněna 

navržená právní úprava § 34, čímž bude připomínce vyhověno jinak. 

 16. Připomínka k § 34 odst. 2  

Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla 

se neschvaluje podle této hlavy, pokud se jedná o:  

a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen  

Vysvětleno 

Registr silničních vozidel obsahuje mimo jiné i evidenci technických 

údajů schválených typů silničních vozidel. Schválení typu vozidla 

ministerstvem lze prokázat vydaným osvědčením o schválení typu (viz 

§ 21 odst. 1). Údaje o uznání typového schválení vydaného jiným 
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1. ministerstvem,  

2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech 

členských státech, nebo 

3. orgánem jiného členského státu a uznán 

ministerstvem, nebo 

b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická 

způsobilost byla schválena 

1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo 

2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech 

členských státech. 

Odůvodnění: 

Není zcela jasné, jakým způsobem se bude prokazovat 

schválení typu vozidla ministerstvem nebo uznání 

typového schválení vydaného jiným členským státem 

v rámci jednotlivě dovážených vozidel. 

Návrhem není popsán postup schválení hromadně 

dovážených vozidel a postup uznání typového schválení 

z jiného členského státu 

členským státem Ministerstvo dopravy zapíše do registru silničních 

vozidel (viz navržený § 15 odst. 7 věta druhá).  

Pokud jde o postup schválení hromadně dovážených vozidel, uplatní 

se navržené § 34 a násl. zákona, nejde-li vozidlo podřadit pod případy 

vymezené v odstavci 2 tohoto paragrafu. Postup uznání schválení typu 

vozidla vyrobeného v malé sérii, jenž se vztahuje ke schválením 

uděleným jinými členskými státy Evropské unie, upravuje navrhovaný 

§ 15 odst. 7 zákona. 

 17. Připomínka k § 35 odst. 1 

Požadujeme ustanovení upravit takto: 

„c) splňuje technické požadavky podle úrovně emisní 

limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, 

jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 

s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo 

silničního vozidla jednotek požární ochrany25)“ 

Odůvodnění: 

Vysvětleno 

Tak jako stávající právní úprava, i návrh její novely počítá pouze 

s plněním technického požadavku spočívajícího v dosažení určitého 

emisního limitu z výfukových plynů. Není účelné vyžadovat plnění 

dalších požadavků předepsaných unijními předpisy (například OBD). 
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Plnění emisních limitů nezajišťuje splnění požadavků 

např. OBD. 

 18. Připomínka k § 35 odst. 2  

Nahrazení protokolu zkušební stanice pouze soupisem 

plnění předpisů není přípustné. Technik musí pomoci 

úřadu, zda je tabulka dostatečná.  

Odůvodnění: 

Ustanovení bohužel neodpovídá realitě. Ve většině 

případů, pokud tedy soupis plnění existuje, obsahuje 

soupis plnění národních požadavků příslušného státu 

původu vozidla. V tomto případě se soupis odkazuje na 

národní legislativu a není možné vyhodnotit plnění 

mezinárodních požadavků pouze z tohoto soupisu. 

Pokud jsou plnění předložena, vezme ji v úvahu, pokud 

jsou akceptovatelná. Je nereálný požadavek na úřad, 

aby si soupis plnění vyžadoval na úřadech v zahraničí. 

Neexistují žádné informační kanály, kde takové 

informace poptávat. 

Vysvětleno 

Nebude-li předmětný seznam k dispozici nebo jeho obsah nebude 

dostačující, podle navrženého § 35 odst. 2 zákona se splnění 

technických požadavků bude muset doložit technickým protokolem 

vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele. 

 19. Připomínka k § 47 odst. 4  

Požadujeme ustanovení upravit takto: 

„(4) Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce 

přistavila, je oprávněna být při této technické prohlídce 

přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny 

zaměstnanců provozovatele stanice technické kontroly 

nebo provozovatele stanice měření emisí pro zachování 

bezpečnosti při technické prohlídce. Technická 

prohlídka se neprovede, jeli ohrožena bezpečnost 

práce při kontrole nebo měření (únik provozních 

kapalin, znečištění vozidla apod.)  

Akceptováno 

Kromě navrženého znění týkajícího se znečištění vozidla bude 

doplněno ustanovení o tom, že technická prohlídka se neprovede 

rovněž tehdy, brání-li jejímu provedení vybavení vozidla poklicemi kol 

nebo jsou-li ohroženy život nebo zdraví kontrolního technika. 
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nebo  

pokud vozidlo není přistaveno ve stavu umožňujícím 

provedení všech požadovaných kontrolních úkonů 

(sejmuty poklice apod.).“ 

Odůvodnění: 

Je třeba ustanovení rozšířit na stav vozidla, které 

ohrožuje bezpečné provedení prohlídky. Jsou neustálé 

diskuze, zda např. musí být kryty kol (poklice) z vozidla 

sejmuty. Výklad MD je, že musí. Provozovatel nebo 

ten, kdo vozidlo přistavuje, tuto povinnost nemá nikde 

zakotvenu. 

 

 20. Připomínka k § 54 odst. 12, § 55 odst. 2 a § 56 odst. 

1  

Požadujme ustanovení upravit dle níže uvedeného 

odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V návrhu není upraven doplňující popis postupu v 

situaci, kdy bude záměrem provozovatele provádět TP 

na dalších místech, než které má uvedena v oprávnění. 

Návrh neobsahuje přechodná ustanovení upravující 

nahlížení na již dříve schválená místa  

k provádění TP mobilním způsobem, a to jak schválených 

nejenom formou rozhodnutí, ale i ta, která byla dříve 

určena formou přípisu ve smyslu instrukce pro STK č. 

2/2003 č.j. 1713/2003-O150 VD 14/2003.  

Vysvětleno 

Navrhovaná právní úprava se týká situace, kdy je (nové) stanici 

technické kontroly nově vydáváno oprávnění. Tato úprava tedy nemá 

žádný dopad na stanice technické kontroly, jimž byla oprávnění 

udělena před nabytím účinnosti zákona. Přechodné ustanovení tak není 

nutné. 

 21. Připomínka k § 49 písm. b) 

Navrhujeme doplnit znění následovně: 

Akceptováno  
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„b) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti 

vozidla, je způsobilá ohrozit provoz na pozemních 

komunikacích nebo může nepříznivě působit na životní 

prostředí nebo jde o významné porušení stanovených 

požadavků“ 

Odůvodnění: 

Současná definice vážné závady (B) stanovuje v zákoně 

pouze závady, které ovlivňují provozní vlastnosti vozidla, 

jsou způsobilé ohrozit provoz na pozemních 

komunikacích, nebo které nepříznivě působí na životní 

prostředí. Směrnice 2014/45/EU v definici vážné závady 

stanovuje mimo jiné i odkaz na „významné porušení 

předepsaných požadavků“, což jsou např. neschválené 

přestavby vozidla, zásahy do identifikátorů atd. 

Ustanovení § 49 písm. b) bude upraveno (a zejména doplněno) níže 

uvedeným způsobem: 

„Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 stupně 

závad, kterými jsou  

(…)  

b) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, je 

způsobilá ohrozit provoz na pozemních komunikacích, nebo může 

nepříznivě působit na životní prostředí, nebo spočívá ve vážném 

nedostatku v identifikaci vozidla, nebo  
(…).“. 

 22. Připomínka k § 53 odst. 2 

Navrhujeme doplnit text odstavce následovně: 

„(2) Vzory protokolu o technické prohlídce vozidla, 

záznamníku závad, protokolu o měření emisí vozidla, 

požadavky na jejich obsah, způsoby jejich vytváření, 

vyplňování, evidenci a archivaci, a kontrolní nálepky 

technické způsobilosti vozidla, její distribuce, evidence a 

způsob jejího vyplnění perforace a umístění na tabulku s 

registrační značkou stanoví prováděcí právní předpis.“ 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o upřesnění faktické náplně prováděcí vyhlášky. 

S ohledem na skutečnost, že za porušování těchto 

povinností jsou ukládány poměrně značné sankce, 

považujeme za nezbytné mít tyto vazby mezi jednotlivými 

právními předpisy korektní 

Vysvětleno 

Jedná se o připomínku jdoucí nad rámec návrhu zákona. Pro navržené 

změny nespatřuje Ministerstvo dopravy důvod. Je-li například 

stanoven vzor protokolu o technické prohlídce vozidla, záznamníku 

závad nebo protokolu o měření emisí vozidla, není třeba stanovovat 

požadavky na jejich obsah, ten je dán již samotným vzorem. Jiné 

návrhy se jeví jako příliš kazuistické. 
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 23. Připomínka k § 60 odst. 5  

Požadujeme ustanovení upravit takto: 

„(5) V profesním osvědčení kontrolního technika 

ministerstvo uvede kategorie silničních vozidel, jejichž 

technické prohlídky je kontrolní technik oprávněn 

provádět. Na žádost ministerstvo v profesním osvědčení 

kontrolního technika omezí oprávnění k provádění 

technických prohlídek na měření emisí vozidel; splnění 

požadavku podle odstavce 2 písm. f) se v takovém 

případě nevyžaduje a pro splnění požadavku podle 

odstavce 2 písm. b) postačí, je-li kontrolní technik 

držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B. Vzor 

tiskopisu profesního osvědčení kontrolního technika 

stanoví prováděcí právní předpis.“  

Odůvodnění: 

Vzhledem k nevyřešení potíží kolem měření emisí na 

samostatných stanicích měření emisí bylo odbornými 

skupinami projednáno řešení, že v případě omezení 

oprávnění kontrolního technika na měření emisí je možné 

omezit požadavek na střet zájmů. 

Vysvětleno 

Zákonem stanovený rozsah střetu zájmů ve vztahu k provádění 

technických prohlídek v případě kontrolního technika provádějícího 

výhradně měření emisí vozidel není možné dále rozvolňovat, a to 

s ohledem na požadavek vyplývající z čl. 13 odst. 4 směrnice 

2014/45/EU, dle něhož při provádění technické prohlídky nesmí být 

kontrolor v žádném střetu zájmů, aby bylo ke spokojenosti dotčeného 

členského státu nebo příslušného orgánu zajištěno udržování vysoké 

úrovně nestrannosti a objektivity. 

 24. Připomínka k § 73 odst. 2 písm. b) 

Doporučujeme upravit znění odstavce následovně: 

„b) změna karoserie, pérování vozidla, a kol, nejedná-li 

se o jednoduchou záměnu alternativních pneumatik, 
způsobující změnu povoleného zatížení, řízení vozidla 

nebo ochranné konstrukce,“ 

Odůvodnění: 

Jednou z nejčastějších změn je zápis alternativních 

rozměrů pneumatik. Tyto zápisy nejsou jen záležitostí tzv. 

tuningu, ale jedná se i o alternativu za např. již nevyráběné 

Akceptováno jinak 

Z ustanovení § 73 odst. 2 písm. b) budou vypuštěna slova „a kol“ a § 

73 odst. 2 písm. b) bude znít: 

„b) změna karoserie, pérování, řízení nebo ochranné konstrukce 

silničního vozidla,“.  

Vycházíme ze skutečnosti, že relevantní změny kol, které by měly 

podléhat schvalování, jsou ty, u nichž dochází ke změně pérování 

silničního vozidla, kteréžto zůstává v předmětném ustanovení jako 

důvod pro schválení přestavby zachováno. 
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rozměry u starších vozidel. Pokud pneumatika splňuje 

zátěžové a rychlostní indexy a dynamickým obvodem se 

neliší o více než 5% od původních hodnot, jedná se de 

facto o formální změnu. Předkladatelem navrhovaná 

úprava by vedla k velké finanční zátěži žadatelů a rovněž 

k administrativní zátěži úřadů, které doposud postupují 

formou tzv. technické změny. 

 25. Připomínka k § 74 odst. 4 

Doporučujeme doplnit písmeno e): 

„e) protokolem o technické prohlídce před schválením 

technické způsobilosti vozidla, není-li jeho faktický 

obsah součástí protokolů podle písmena d).“ 

 

Odůvodnění: 

 

Součástí posouzení přestavby by mělo být i zhodnocení 

faktického opotřebeni/poškození vozidla. Přestavbu 

vozidla tak bude možné i s nevyhovujícím výsledkem 

technické prohlídky schválit, avšak vozidlo nebude 

možné provozovat do odstranění závad. Tento institut 

byl v minulosti používán a před cca 5 lety z právního 

řádu zmizel, což vede k nedorozuměním, kdy se při 

individuálním schvalování tyto protokoly někdy 

vyžadují, někdy ne. 

 

Vysvětleno 

Připomínka jde nad rámec rozsahu navržené právní úpravy a rozšiřuje 

povinnosti žadatele o přestavbu silničního vozidla, což zakládá jeho 

další administrativní zátěž. Máme za to, že protokol technické 

zkušebny nebo zkušební stanice je dostačující, aby byla zabezpečena 

bezpečnost silničního provozu. Silniční vozidlo, jakožto vozidlo 

zapsané v registru silničních vozidel, rovněž podléhá pravidelným 

technickým prohlídkám. 

 26. Připomínka k § 83a odst. 6 písm. c), bod 5 (resp. 

návazně i k § 80) 

Navrhujeme do § 80 přidat odstavec (8) ve znění: 

„Česká obchodní inspekce provádí dozor nad trhem 

Vysvětleno 

Dozor nad trhem bude podle návrhu vykonávat Ministerstvo dopravy, 

jež bude postupovat v souladu se zákonem o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a kontrolním řádem. Tak jako 

doposud využívá Ministerstvo dopravy pro účely schvalování vozidel 
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samostatně, případně může pro některé aktivity přímo 

zmocnit technické zkušebny.“ 

Odůvodnění:  

Technická zkušebna nevykovává dozor nad trhem, 

nemá k tomu v zákoně nikde oprávnění, tzn. formulace 

„v rámci výkonu dozoru nad trhem“ v § 83a, odst. 6, 

písm. c), bodu 5 je problematická. Je ale možné 

technickým zkušebnám jisté pravomoci v oblasti 

dozoru nad trhem přiřknout, pak by bylo možné je za 

jejich porušení sankcionovat (viz návrh na doplnění § 

80). 

 

technických zkušeben, bude těchto expertních činností využívat i pro 

účely výkonu dozoru nad trhem.  Znění citované skutkové podstaty 

přitom představuje implementaci požadavků vyplývajících z unijního 

práva, zejména čl. 84 odst. 2 nařízení (EU) 2018/858. 

 Zásadní připomínka k zákonu o správních 

poplatcích 

Připomínka k položce 27 

Navrhujeme ponechat stávající stav, tzn. poplatky za 

schválení dle mezinárodních předpisů nevybírat. 

Odůvodnění: 

Nově se zavádějí poplatky za schválení typu vozidla, 

systému, samostatného technického celku nebo 

konstrukční části. Vzhledem k tomu, že např. pro 

schválení vozidla kategorie M1 je nutno doložit asi 50 

schválení systémů vozidla plus schválení typu 

vozidla, jedná se o navýšení nákladů pro výrobce o 

130 000 Kč na typ vozidla. V případě více variant 

motorů či výbav se může jednat i o částky přes 200 

000 Kč. Toto může být pro menší výrobce neúměrně 

vysoká částka. Proto navrhujeme ponechat stávající 

stav, tzn. poplatky za schválení dle mezinárodních 

Akceptováno částečně  

V návaznosti na uplatněnou připomínku a její projednání navrhuje 

předkladatel sjednotit výši správních poplatků za schválení typu 

systému vozidla nebo konstrukční části vozidla bez ohledu na to, zda 

půjde o schválení „unijní“, „mezinárodní“ nebo „národní“, a to na 

úrovni 1 000 Kč (původně byla výše tohoto poplatku u „unijního“ a 

„mezinárodního“ schválení navržena na úrovni 2 500 Kč). Stejně tak 

bude sjednocena výše správních poplatků za změnu schválení typu 

systému vozidla nebo konstrukční části vozidla na úrovni 500 Kč 

(původně byla výše tohoto poplatku u „unijního“ a „mezinárodního“ 

schválení navržena na úrovni 1 250 Kč). 
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předpisů nevybírat. Tato praxe není ve státech EU 

ojedinělá. 

 Zásadní připomínka nad rámec stávajícího 

zákona 

Připomínka k Části VI, § 75 odst. 3 

Požadujeme ustanovení upravit takto: 

„(3) Za povinnou výbavu, která musí být umístěna ve 

vozidle, lze stanovit pouze náhradní elektrické pojistky, 

náhradní žárovky výměnného zdroje světla, náhradní 

kolo a příslušenství nutné k jeho výměně nebo 

prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené 

pneumatiky umožňující nouzové dojetí, lékárničku, 

přenosný výstražný trojúhelník nebo hasicí přístroj. 

Rozsah povinné výbavy, způsob jejího umístění ve 

vozidle a technické požadavky na povinnou výbavu 

stanoví pro jednotlivé kategorie, podkategorie nebo 

druhy vozidel prováděcí právní předpis.“  

Odůvodnění:   

Dochází k rozporu mezi předpisy. Dále do vyhlášky 

341/2014 Sb. v platném znění pak doplnit do přílohy 12 

část B povinnost výbavy vestou, neboť zákon 361/2000 

Sb. v platném znění požaduje v § 5 odst. 1, aby řidič při 

vystoupení z vozu např. při poruše měl na sobě 

výstražnou vestu. Mít ji však ve vozidle není nikde 

stanoveno. 

Vysvětleno 

Nedomníváme se, že dochází k rozporu mezi předpisy. Zákon 

č. 56/2001 Sb. ve svém § 75 odst. 3 žádoucím způsobem omezuje 

bezbřehost povinné výbavy, která musí být ve vozidle umístěna, tím, 

že určuje, co lze stanovit za povinnou výbavu prováděcím právním 

předpisem. Ten pak dle zákonného zmocnění dále stanoví rozsah 

povinné výbavy, způsob jejího umístění ve vozidle a technické 

požadavky na povinnou výbavu pro jednotlivé kategorie, podkategorie 

nebo druhy vozidel. Vestu z retroreflexního materiálu má povinnost 

mít na sobě za zákonem o silničním provozu stanovených podmínek 

řidič silničního vozidla. Tato vesta může být umístěna v silničním 

vozidle, nebo ji může mít řidič i během jízdy neustále na sobě. 

Povinnost se váže k řidiči, není svázána přímo s vozidlem. Z tohoto 

důvodu se nedomníváme, že by vesta měla být součástí povinné 

výbavy vozidla. Navíc, aktuálně projednávaný návrh novely zákona o 

silničním provozu předpokládá explicitní doplnění stávající právní 

úpravy v tom smyslu, že řidič bude muset mít vestu vždy ve vozidle a 

ve svém dosahu. 

Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

České 

republiky 

1. K § 2, stávajícímu odst. 9 – vypuštění definice 

výrobce 

Akceptováno  

Navrhujeme následující vymezení, které se obecně uplatňuje pro 

výrobky podléhající zákonu o posuzování shody stanovených výrobků 

při jejich dodávání na trh a vyplývá z předpisů Evropské unie:  
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Požadujeme uvedení definice výrobce v zákoně, a to i 

vzhledem k povinnostem pro výrobce, které tento 

zákon stanovuje. 

 

Odůvodnění: 

Nepovažujeme za vhodné tuto definici ze zákona 

vypouštět. Možná je evidentní (dle odůvodnění 

Ministerstva dopravy ČR), že výrobce je každý, kdo 

vozidlo vyrobí, ale ve skutečnosti se výrobce nemusí 

na výrobě vozidla vůbec podílet, stačí, že ručí za jeho 

shodu se schválenou dokumentací a je odpovědný za 

shodnost výroby v případě typového schvalování. 

Vypuštění této definice může navíc způsobit mnoho 

komplikací při vymáhání povinností výrobce při 

distribuci jeho výrobku na trhu (osoba vyrábějící nebo 

prodávající vozidlo nebude plnit povinnosti výrobce 

ani pověřeného zástupce výrobce, který není povinně 

určen). 

Definici je tedy pro jednoznačnost nezbytné doplnit.  

 

„Výrobcem je osoba, která vyrábí vozidlo, jeho systém, konstrukční 

část nebo samostatný technický celek nebo si je nechává navrhnout 

nebo vyrobit a uvádí je na trh pod svým jménem nebo ochrannou 

známkou nebo je používá pro vlastní potřebu.“.  

Definici navrženou připomínkovým místem nepovažujeme za 

vhodnou, jelikož vymezuje výrobce tak, že je jím osoba, která 

„odpovídá“ za určité činnosti (soulad výrobku s požadavky a případně 

též shodu výroby). Není však jasné, o jakou odpovědnost se jedná. 

Pakliže veřejnoprávní, ta spočívá kromě jiného v odpovědnosti za 

přestupky. V příslušných skutkových podstatách přestupků je jejich 

adresátem právě „výrobce“. Akceptací návrhu tak vzniká definice 

kruhem, kdy za přestupky odpovídá „výrobce“, přičemž „výrobcem“ 

je ten, kdo „odpovídá“ za plnění určitých povinností. Takováto 

definice neurčuje dostatečně pregnantně, kdo je tedy vlastně výrobcem.  

Musí jím být osoba, která provádí určitý typ činnosti, přičemž obecné 

vymezení počítá s tím, že jde o toho, kdo buď výrobek vyrábí, nebo si 

jej nechá vyrobit (či navrhnout) a současně pak tento výrobek uvádí na 

trh nebo jej užije pro vlastní potřebu. 

Stejně tak není vhodné a je vlastně zcela zbytečné podmiňovat 

kvalifikaci určité osoby jako výrobce tím, zda je uvedena v určitých 

dokladech. Doklady o schválení vozidla vydá úřad po skončení 

správního řízení, nicméně zákon stanoví povinnosti výrobců již před 

zahájením řízení a předpokládá, že i samotné řízení je zahajováno 

toliko na žádost výrobce. 

 2. K § 4 odst. 3 písm. k) – doplnění textu „hodnota 

emisí CO2 a údaje o spotřebě paliva“ 

Žádáme vyjasnění textu, pokud jde o vozidla, na která 

se tato povinnost vztahuje. 

 

Odůvodnění: 

Vysvětleno 

Doplnění dalšího údaje, který se v registru silničních vozidel u 

silničního vozidla uvádí, automaticky neznamená, že se uvádí u 

každého registrovaného vozidla. Tento nový údaj se bude uvádět 

v registru pouze u silničních vozidel, u nichž jsou hodnota emisí CO2 

nebo údaje o spotřebě paliva relevantní a známy. Ostatně již 
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Ke stupni plnění emisní úrovně je nově přidána 

povinnost uvádět hodnotu emisí CO2 a údaje o spotřebě 

paliva. Není však jasné, jak uvádět tyto hodnoty pro 

silniční vozidla kategorie N3G v rámci registrace. Pro 

tuto kategorii se hodnoty CO2 neuvádějí. Podobně se 

neuvádí také pro motocykly. Není zde uvedeno žádné 

upřesnění pro kategorie vozidel, případně odvolání na 

konkrétní unijní předpis či jiný dokument.  

 

 

v současnosti obsahuje § 4 odst. 3 údaje, které se evidentně neuvádějí 

u každého evidovaného vozidla (viz například písm. i) nebo n)). 

Absence některého z údajů přitom nevede k odmítnutí zápisu vozidla 

do registru silničních vozidel, jelikož podmínky zápisu vyplývají z § 6 

odst. 5, nikoli § 4 odst. 3 zákona. V tomto smyslu bude doplněna 

důvodová zpráva. 

 3. K § 12 odst. 8 – skartování tabulek s registrační 

značkou po uplynutí lhůty 12 po sobě jdoucích měsíců 

Žádáme, aby byla časová lhůta prodloužena z 12 na 36 

měsíců. 

 

Odůvodnění: 

Rozumíme potřebě odlehčit obecním úřadům obcí s 

rozšířenou působností vykonávající agendu vyřazování 

vozidel z provozu, nicméně považujeme navrženou 

dobu za velmi krátkou, zejména pro motocykly. 

Navrhujeme proto lhůtu delší, která záměr rovněž 

naplní.  

 

Akceptováno 

 4. K § 28 odst. 1 zrušeným písm. r) a s) – zrušení 

povinnosti vydávat technické průkazy a osvědčení  

Požadujeme vyjasnit, zda vypuštěním uvedených 

ustanovení dochází jak ke zrušení povinnosti, tak 

zániku možnosti výrobce silničních vozidel vydávat k 

vozidlu technický průkaz (či technické osvědčení). 

Zachování možnosti považujeme za užitečné. 

 

Vysvětleno 

Ano, účelem navrženého vypuštění povinností výrobce vydávat 

technický průkaz a technické osvědčení k silničnímu vozidlu je 

soustředit tyto činnosti výlučně u obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností. Realizace navrženého opatření zjednoduší distribuci 

tiskopisů těchto dokladů (na obce, nikoli výrobce) a sníží související 

finanční náklady. Dojde též ke snížení rizika zneužití. Tento přístup je 

převažující i v jiných členských státech Evropské unie. 
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Odůvodnění: 

Existují případy, kdy při vydávání technických 

průkazů může dojít naopak k nadměrnému zatížení 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností či jiným 

problémům (např. registrace většího počtu vozidel 

současně, jazyková vybavenost).  

 

 5. K § 28d – povinnost předávání údajů 

Upozorňujeme na skutečnost, že k prováděcímu 

předpisu uvedených ustanovení (novelizaci vyhlášky 

o technických prohlídkách vozidel) jsme uplatnili 

zásadní připomínky. Zatím není znám detailně rozsah, 

forma a způsob předávání údajů MD ČR, ani jakým 

způsobem – komu, za jakých podmínek apod. bude 

MD ČR údaje zpřístupňovat. Situace musí být 

vyjasněna a proces nastaven tak, aby byly rozptýleny 

obavy výrobců. 

 

Odůvodnění: 

Pokud jde o předávané informace Ministerstvu dopravy 

ČR, jedná se v řadě případě o velmi citlivá data. Daná 

ustanovení, včetně prováděcího předpisu, jsou pro 

výrobce vozidel zcela zásadní. 

Akceptováno jinak  

Navržené ustanovení § 28d odst. 2 bylo po další analýze upraveno a 

navrhuje se jeho následující textace:   

„Výrobce je povinen v případě silničního vozidla podléhajícího 

pravidelným technickým prohlídkám zpřístupnit údaje nezbytné pro 

provádění technické prohlídky silničního vozidla způsobem a 

v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího technické informace nezbytné pro technické prohlídky38). 

Ministerstvo je příslušným orgánem podle tohoto přímo použitelného 

předpisu. Výrobce zpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické 

prohlídky silničního vozidla v českém jazyce.“. 

 6. Ke zrušenému § 30 - žádost o povolení výroby 

jednotlivého silničního vozidla 

Požadujeme do zákona zapracovat institut krátkého 

správního řízení o přidělení VIN pro ty žadatele, kteří 

jím nedisponují, popřípadě ustanovit řízení o povolení 

výroby jako volitelné. 

 

Odůvodnění: 

Akceptováno  

Do návrhu zákona bude doplněno ustanovení následujícího znění: 

„Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí na požádání 

identifikační číslo silničního vozidla (VIN), kterým má jeho výrobce 

opatřit jednotlivě vyrobené silniční vozidlo za účelem schválení jeho 

technické způsobilosti tímto úřadem.“. 
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Ze zákona zcela vypadl proces žádosti o povolení 

výroby jednotlivého silničního vozidla (§ 30). To je 

v některých případech vhodné, ale mělo by být 

umožněno i správní řízení o povolení výroby, a to jako 

volitelné pro případ malého výrobce, který nemá 

vlastní kombinaci pro VIN přidělenou jiným orgánem. 

Nyní pro tento akt není prostor a přidělit VIN až při 

schvalování technické způsobilosti není možné, 

protože při schvalovacích zkouškách vozidla 

prováděných technickou zkušebnou nebo zkušební 

stanicí musí být již vozidlo VIN číslem označeno. A 

zkoušky se pochopitelně provádějí před podáním 

žádosti o schválení. Dále by bylo vhodné toto správní 

řízení zachovat v případě, že žadatel jej explicitně 

vyžaduje 

 

 7. K § 80 a § 83a – státní dozor 

Navrhujeme do § 80 přidat odstavec (8) ve znění: 

„Česká obchodní inspekce provádí dozor nad trhem 

samostatně, případně může pro některé aktivity přímo 

zmocnit technické zkušebny.“ 

 

Odůvodnění: 

Technická zkušebna nevykovává dozor nad trhem, 

nemá k tomu v zákoně nikde oprávnění. Formulace 

„v rámci výkonu dozoru nad trhem“ v § 83a odst. 6, 

písm. c) bodu 5 je tak problematická. Je ale možné 

technickým zkušebnám jisté pravomoci v oblasti 

dozoru nad trhem přidělit, pak by bylo možné je za 

jejich porušení sankcionovat.  

 

Vysvětleno 

Dozor nad trhem bude podle návrhu vykonávat Ministerstvo dopravy, 

jež bude postupovat v souladu se zákonem o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a kontrolním řádem. Tak jako 

doposud využívá Ministerstvo dopravy pro účely schvalování vozidel 

technických zkušeben, bude těchto expertních činností využívat i pro 

účely výkonu dozoru nad trhem. Znění citované skutkové podstaty 

přitom představuje implementaci požadavků vyplývajících z unijního 

práva, zejména čl. 84 odst. 2 nařízení (EU) 2018/858. 
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 8. Ke změně zákona o správních poplatcích, položce 

27  

Navrhujeme ponechat stávající stav, tzn. poplatky za 

schválení dle mezinárodních předpisů nevybírat. 

 

Odůvodnění: 

Nově se zavádějí poplatky za schválení typu vozidla, 

systému, samostatného technického celku nebo 

konstrukční části. Vzhledem k tomu, že např. pro 

schválení vozidla kategorie M1 je nutno doložit asi 50 

schválení systémů vozidla plus schválení typu vozidla, 

jedná se o navýšení nákladů pro výrobce o 130 000 Kč 

na typ vozidla. V případě více variant motorů či výbav 

se může jednat i o částky přes 200 000 Kč. Toto může 

být pro menší výrobce neúměrně vysoká částka. Proto 

navrhujeme ponechat stávající stav, tzn. poplatky za 

schválení dle mezinárodních předpisů nevybírat. Tato 

praxe není ve státech EU ojedinělá.  

 

 

Akceptováno částečně  

V návaznosti na uplatněnou připomínku a její projednání navrhuje 

předkladatel sjednotit výši správních poplatků za schválení typu 

systému vozidla nebo konstrukční části vozidla bez ohledu na to, zda 

půjde o schválení „unijní“, „mezinárodní“ nebo „národní“, a to na 

úrovni 1 000 Kč (původně byla výše tohoto poplatku u „unijního“ a 

„mezinárodního“ schválení navržena na úrovni 2 500 Kč). Stejně tak 

bude sjednocena výše správních poplatků za změnu schválení typu 

systému vozidla nebo konstrukční části vozidla na úrovni 500 Kč 

(původně byla výše tohoto poplatku u „unijního“ a „mezinárodního“ 

schválení navržena na úrovni 1 250 Kč). 

Sdružení 

podnikatelů a 

živnostníků 

ČR 

Předložený materiál vůbec neřeší nejpalčivější problémy 

v oboru a bohužel ani nekoriguje předchozí chyby, které 

byly do legislativní základny zavlečeny při hektickém 

vydání vyhlášky před cca 20 měsíci. Místo toho zavádí 

další restriktivní opatření, nezřídka nad rámec požadavků 

příslušných Evropských směrnic a nařízení.Např. systém 

pokut na místě je výrazně nezvyklý. V důvodové zprávě 

se hovoří o přechodném období 3 měsíců, které pak 

v zákoně není stanoveno. Navíc tato lhůta podle našich 

zkušeností je příliš krátká a MD nevydává v tak krátké 

lhůtě prováděcí předpisy a následně jsou provozovatelé 

nuceni porušovat zákon. Navrhujeme v každém případě 

Akceptováno jinak 

V návrhu zákona budou data účinnosti zákona stanovena obecně 

v souladu se zákonem o Sbírce zákonů, a to k 1. 7. 2021, přičemž část 

týkající se elektronizace podání by nabyla účinnosti později, k 1. 1. 

2022. 
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toto období prodloužit na 6 měsíců. Podle zkušeností se to 

nestíhá a pak je vše šito horkou jehlou. 

 K bodu 7 §1 odst. 3  

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 

republiky. Vyhláška č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví 

druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich 

technické způsobilosti, provádění technických prohlídek 

vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení 

vojenských vozidel. Zákon č. 219/1999 Sb., o 

ozbrojených silách České republiky. Vyhláška č. 

100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných 

technických prohlídkách vojenských vozidel.  

 

Úprava textu poznámky pod čarou: 

Vyhláška č. 100/2018 Sb. nahradila vyhlášku č. 274/1999 

Sb. 

Vysvětleno 

Poznámky pod čarou nemají normativní hodnotu a podle legislativních 

pravidel vlády se zpravidla nenovelizují. 

 K bodu 7 §1 odst. 3  

Ustanovení neobsahuje přípojné pracovní stroje mimo 

nařízení č. 167/2013. Jedná se velkou skupinu vozidel, 

která nejsou určena pro práci v lesnictví a zemědělství a 

nejsou určena k tažení traktorem. (různá kalová čerpadla, 

vysprávkové soustavy apod.) 

Akceptováno 

 K bodu 23 § 5a odst. 2, § 6 odst. 5 písm. b) bodě 3, § 38 

odst. 1 písm. e), § 79 odst. 4 a § 80 odst. 4 písm. f) 

 

jednotlivě dovezeného silničního vozidla 

 

Změnový bod vypustit 

 

Neztotožňujeme se s názorem že pojem jednotlivě ve 

spojení dovezené vozidlo je matoucí. 

Akceptováno jinak 

Jsme přesvědčeni, že dosavadní spojení je zavádějící. Vozidlo může 

být dovezeno společně s jinými vozidly, nikoli tedy jednotlivě, což je 

běžná praxe. To, zda vozidlo podléhá schválení technické způsobilosti 

podle části třetí hlavy IV zákona, není odvislé od skutečnosti, zda bylo 

dovezeno jednotlivě, nebo s jinými vozidly. Nutnost jeho schválení je 

odvislá od toho, zda lze vozidlo podřadit pod případy vyjmenované v 

§ 34 odst. 2 zákona (pokud ano, schvalování nepodléhá). Podstatné je, 

že každé vozidlo, které se schvaluje podle navržené právní úpravy § 34 
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Jednoznačně vyjadřuje. že se jedná o dovoz jednoho 

jediného vozidla. Zákon nepředpokládá dovoz více 

vozidel resp. neumožňuje proces dovozu sloučit u více 

vozidel.  

a násl., se schvaluje samostatně. V tomto smyslu bude doplněna 

navržená právní úprava § 34, čímž bude připomínce vyhověno jinak. 

 K bodu 111  

Hlava III 

Nesouhlasíme se zrušením dvou řízení pří stavbě 

vozidla. 

Řízení o povolení stavby zaručuje žadateli jistou ochranu 

před marně vynaloženými nemalými prostředky na 

výrobu vozidla. Úřad, který povoluje stavbu, posoudí 

předloženou dokumentaci z pohledu proveditelnosti 

schválení a předem upozorní žadatele na úskalí 

prováděné stavby. 

Předchází se tím nejen marně vynaloženým nákladům, ale 

i zbytečné činnosti úřadů při následném schvalování 

technické způsobilosti vozidel a následném procesu 

opravných prostředků při zamítavém rozhodnutí. Proces 

povolování stavby vozidla je důležitý i pro techniky 

zkušebních stanic a zkušeben. Pokud bude proces omezen 

pouze na schvalování, budou to právě technici, kteří 

budou do jisté míry nuceni rozhodnout o proveditelnosti 

či spíše neproveditelnosti stavby vozidla. Technik však 

nemá žádné právní postavení v procesu správního řízení a 

je nepřípustné aby na něho takové pravomoci byly 

přenášeny.  

Akceptováno jinak 

Cílem navržené právní úpravy předpokládající již pouze jedno řízení, 

a to schvalovací, je celý proces zjednodušit. Každý bude moci vyrobit 

silniční vozidlo bez předchozího povolení. Příslušné unijní nařízení, na 

něž je třeba český právní řád adaptovat, předpokládá pouze schvalovací 

proceduru. Návrh povede ke snížení administrativní zátěže pro 

dopravce i úřady. Aby bylo, nicméně, vyhověno obávám popsaným 

v připomínce, navrhuje se doplnit navrženou právní úpravu o 

ustanovení následujícího znění:  

„Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na 

požádání předběžnou informaci o technických požadavcích, jejichž 

splnění bude posuzovat v řízení o schválení technické způsobilosti 

jednotlivě vyrobeného silničního vozidla. Žadatel o předběžnou 

informaci uvede ve svém podání vedle obecných náležitostí podání 

druh a kategorii silničního vozidla, u něhož bude žádat schválení jeho 

technické způsobilosti, a účel, pro který má být toto vozidlo 

používáno.“.  

Připomínce bude tedy vyhověno využitím obecného institutu 

obsaženého ve správním řádu - institutu předběžné informace, u něhož 

platí, že bude na vůli žadatele, zda si požádá o poskytnutí relevantních 

informací o technických požadavcích, které se v rámci schvalovacího 

procesu posoudí. 

 Namísto protokolu vydaného technickou zkušebnou lze k 

žádosti přiložit technický protokol vydaný zkušební 

stanicí dokládající splnění technických požadavků a, jde-

li o silniční vozidlo, které podléhá pravidelným 

Vysvětleno 

Domníváme se, že formulace, dle níž se má předkládat protokol o 

technické prohlídce dokládající technickou způsobilost vozidla 
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technickým prohlídkám, protokol o technické prohlídce 

prováděné za účelem schválení technické způsobilosti 

silničního vozidla dokládající technickou způsobilost 

vozidla k provozu na pozemních komunikacích; v případě 

důvodných pochybností, zda silniční vozidlo 

nepředstavuje závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích nebo ochranu života nebo 

zdraví člověka nebo životního prostředí, si může obecní 

úřad obce s rozšířenou působností vyžádat předložení 

protokolu vydaného technickou zkušebnou dokládajícího 

splnění technických požadavků a technickou způsobilost 

vozidla k provozu na pozemních komunikacích. 

 

Upřesnění terminologie. 

k provozu na pozemních komunikacích, je dostatečně určitá a souladná 

s terminologií zákona. 

 K bodu 111 §31 odst.1 

Uvedené technické podmínky jsou příliž obecné a zákon 

neobsahuje zmocnění k upřesnění těchto požadavků. 

Výklad povede k nejednotnosti podmínek při 

schvalování. 

Vysvětleno 

V principu se navržená právní úprava neodchyluje od současného 

stavu, kdy jednotlivé technické požadavky na jednotlivě vyrobené 

silniční vozidlo jsou dány příslušnými přímo použitelnými unijními 

nařízeními. Vnitrostátní právo si tyto požadavky „vypůjčuje“ a 

vztahuje je s určitými odchylkami i na schvalování jednotlivě 

vyrobených vozidel, která unijní regulaci přímo nepodléhají. Není 

přitom v možnostech Ministerstva dopravy stanovit konečný a 

konkrétní výčet všech zvláštních technických požadavků, které by 

dopadaly na širokou skupinu různých vozidel podléhajících 

individuálnímu schvalování.  Současně lze poukázat na výše popsané 

využití institutu předběžné informace. 

 K bodu 111 § 34 

Předkládaná změna vede k zmatení postupů. 

Vypuštěním označení „jednotlivě dovezeného vozidla“ 

se zdá že zákon v tomto ustanovení řeší i dovoz větší 

série vozidel.  

Akceptováno jinak 

Jsme i nadále přesvědčeni, že dosavadní spojení je zavádějící. Vozidlo 

může být dovezeno společně s jinými vozidly, nikoli tedy jednotlivě, 

což je běžná praxe. To, zda vozidlo podléhá schválení technické 

způsobilosti podle části třetí hlavy IV zákona, není odvislé od 
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 skutečnosti, zda bylo dovezeno jednotlivě, nebo s jinými vozidly. 

Nutnost jeho schválení je odvislá od toho, zda lze vozidlo podřadit pod 

případy vyjmenované v § 34 odst. 2 zákona (pokud ano, schvalování 

nepodléhá). Podstatné je, že každé vozidlo, které se schvaluje podle 

navržené právní úpravy § 34 a násl., se schvaluje samostatně. V tomto 

smyslu bude doplněna navržená právní úprava § 34, čímž bude 

připomínce vyhověno jinak. 

 K bodu 111 § 34 odst. 2 

 

Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla se 

neschvaluje podle této hlavy, pokud se jedná o  

  

a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen  

1. ministerstvem,  

2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech 

členských státech, nebo 

3. orgánem jiného členského státu a uznán 

ministerstvem, nebo 

 

b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická 

způsobilost byla schválena 

1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo 

2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech 

členských státech. 

 

Není zcela jasné jakým způsobem se bude prokazovat 

schválení typu vozidla ministerstvem nebo uznání 

typového schválení vydaného jiným členským státem 

v rámci jednotlivě dovážených vozidel. 

Návrhem není popsán postup schválení hromadně 

dovážených vozidel a postup uznání typového schválení 

z jiného členského státu 

Vysvětleno 

Registr silničních vozidel obsahuje mimo jiné i evidenci technických 

údajů schválených typů silničních vozidel. Schválení typu vozidla 

ministerstvem lze prokázat vydaným osvědčením o schválení typu (viz 

§ 21 odst. 1). Údaje o uznání typového schválení vydaného jiným 

členským státem Ministerstvo dopravy zapíše do registru silničních 

vozidel (viz navržený § 15 odst. 7 věta druhá).  

Pokud jde o postup schválení hromadně dovážených vozidel, uplatní 

se navržené § 34 a násl. zákona, nejde-li vozidlo podřadit pod případy 

vymezené v odstavci 2 tohoto paragrafu. Postup uznání schválení typu 

vozidla vyrobeného v malé sérii, jenž se vztahuje ke schválením 

uděleným jinými členskými státy Evropské unie, upravuje navrhovaný 

§ 15 odst. 7 zákona. 
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 K bodu 111  

§ 35 odst. 1 

c)splňuje emisní limity ve výfukových plynech 

podle normy EURO 3, jedná-li se o silniční 

vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou 

silničního vozidla diplomatické mise nebo 

silničního vozidla jednotek požární ochrany25) 

c) splňuje technické požadavky podle úrovně 

EURO 3, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie 

M1, M2 nebo N1 s výjimkou silničního vozidla 

diplomatické mise nebo silničního vozidla 

jednotek požární ochrany25)) 

 

Plnění emisních limitů nezajišťuje splnění požadavků 

např. OBD  

 

Vysvětleno 

Tak jako stávající právní úprava, i návrh její novely počítá pouze 

s plněním technického požadavku spočívajícího v dosažení určitého 

emisního limitu z výfukových plynů. Není účelné vyžadovat plnění 

dalších požadavků předepsaných unijními předpisy (například OBD). 

 K bodu 111 § 35 odst. 2 

Ustanovení bohužel neodpovídá realitě. Ve většině 

případů, pokud tedy soupis plnění existuje, obsahuje 

soupis plnění národních požadavků příslušného státu 

původu vozidla. V tomto případě se soupis odkazuje na 

národní legislativu a není možné vyhodnotit plnění 

mezinárodních požadavků pouze z tohoto soupisu. 

Nahrazení protokolu zkušební stanice pouze soupisem 

plnění předpisů není přípustné. Technik musí pomoci 

úřadu zda je tabulka dostatečná.  

Pokud je plnění předložena vezme ji v úvahu pokud je 

akceptovatelná. Je nereálný požadavek na úřad, aby si 

soupis plnění vyžadoval na úřadech v zahraničí. 

Neexistují žádné informační kanály kde takové informace 

poptávat. 

Vysvětleno 

Nebude-li předmětný seznam k dispozici nebo jeho obsah nebude 

dostačující, podle navrženého § 35 odst. 2 zákona se splnění 

technických požadavků bude muset doložit technickým protokolem 

vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele. 
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 K bodu 123  § 47 odst 4 

 

Technická prohlídka se neprovede, brání-li tomu 

znečištění vozidla. 

 

Technická prohlídka se neprovede, jeli ohrožena 

bezpečnost práce při kontrole nebo měření ( únik 

provozních kapalin,  znečištění vozidla apod). 

 

Navrhujeme nové znění změny 

Je třeba ustanovení rozšířit  

nebo stav vozidla ohrožuje bezpečné provedení prohlídky. 

 

Akceptováno 

Kromě navrženého znění týkajícího se znečištění vozidla bude 

doplněno ustanovení o tom, že technická prohlídka se neprovede 

rovněž tehdy, brání-li jejímu provedení vybavení vozidla poklicemi kol 

anebo jsou-li ohroženy život nebo zdraví kontrolního technika. 

 V návrhu není dále upraven doplňující popis postupu v 

situaci, kdy bude záměrem provozovatele provádět TP 

na dalších místech, než které má uvedena v oprávnění. 

Návrh neobsahuje přechodná ustanovení upravující 

nahlížení na již dříve schválená místa k provádění TP 

mobilním způsobem a to jak schválených nejenom 

formou rozhodnutí, ale i ta, která byla dříve určena 

formou přípisu ve smyslu instrukce pro STK č. 2/2003 č.j. 

1713/2003-O150 VD 14/2003.  

Vysvětleno 

Navrhovaná právní úprava se týká situace, kdy je (nové) stanici 

technické kontroly nově vydáváno oprávnění. Tato úprava tedy nemá 

žádný dopad na stanice technické kontroly, jimž byla oprávnění 

udělena před nabytím účinnosti zákona. Přechodné ustanovení tak není 

nutné. 

 K bodu 132. V § 60 odst. 5 se za slovo „nevyžaduje“ 

vkládají slova „a pro splnění požadavku podle odstavce 

2 písm. b) postačí, je-li kontrolní technik držitelem 

řidičského oprávnění pro skupinu B“. 

Vzhledem k nevyřešení potíží kolem měření emisí na 

samostatných stanicích měření emisí bylo odbornými 

skupinami projednáno řešení, že v případě omezení 

oprávnění kontrolního technika na měření emisí je 

možné omezit požadavek na střet zájmů. Proto 

navrhujeme v tomto bodě další úpravu: 

Vysvětleno 

Zákonem stanovený rozsah střetu zájmů ve vztahu k provádění 

technických prohlídek v případě kontrolního technika provádějícího 

výhradně měření emisí vozidel není možné dále rozvolňovat, a to 

s ohledem na požadavek vyplývající z čl. 13 odst. 4 směrnice 

2014/45/EU, dle něhož při provádění technické prohlídky nesmí být 

kontrolor v žádném střetu zájmů, aby bylo ke spokojenosti dotčeného 

členského státu nebo příslušného orgánu zajištěno udržování vysoké 

úrovně nestrannosti a objektivity. 
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Splnění požadavku podle odst. 2 písm f vypustit bodu 3 

 

Nové znění 

 

(5) V profesním osvědčení kontrolního technika 

ministerstvo uvede kategorie silničních vozidel, jejichž 

technické prohlídky je kontrolní technik oprávněn 

provádět. Na žádost ministerstvo v profesním osvědčení 

kontrolního technika omezí oprávnění k provádění 

technických prohlídek na měření emisí vozidel; splnění 

požadavku podle odstavce 2 písm. f) se v takovém 

případě nevyžaduje a pro splnění požadavku podle 

odstavce 2 písm. b) postačí, je-li kontrolní technik 

držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B. Vzor 

tiskopisu profesního osvědčení kontrolního technika 

stanoví prováděcí právní předpis 

 Zde  dochází k rozporu mezi předpisy Dále do vyhlášky 

341/2014Sb. v platném znění pak doplnit do přílohy 12 

část B povinnost výbavy vestou, neboť zákon 

361/2000Sb. v platném znění požaduje v §5 odst.l, aby 

řidič při vystoupení z vozu např. při poruše měl na sobě 

výstražnou vestu. Mít ji však ve vozidle není nikde 

stanoveno. 

Vysvětleno 

Nedomníváme se, že dochází k rozporu mezi předpisy. Zákon 

č. 56/2001 Sb. ve svém § 75 odst. 3 žádoucím způsobem omezuje 

bezbřehost povinné výbavy, která musí být ve vozidle umístěna, tím, 

že určuje, co lze stanovit za povinnou výbavu prováděcím právním 

předpisem. Ten pak dle zákonného zmocnění dále stanoví rozsah 

povinné výbavy, způsob jejího umístění ve vozidle a technické 

požadavky na povinnou výbavu pro jednotlivé kategorie, podkategorie 

nebo druhy vozidel. Vestu z retroreflexního materiálu má povinnost 

mít na sobě za zákonem o silničním provozu stanovených podmínek 

řidič silničního vozidla. Tato vesta může být umístěna v silničním 

vozidle, nebo ji může mít řidič i během jízdy neustále na sobě. 

Povinnost se váže k řidiči, není svázána přímo s vozidlem. Z tohoto 

důvodu se nedomníváme, že by vesta měla být součástí povinné 

výbavy vozidla. Navíc, aktuálně projednávaný návrh novely zákona o 

silničním provozu předpokládá explicitní doplnění stávající právní 
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úpravy v tom smyslu, že řidič bude muset mít vestu vždy ve vozidle a 

ve svém dosahu. 

 Není zcela jasné, o kterou hodnotu CO2 se jedná, je třeba 

upřesnit. 

 

§ 7 b odst. 6,  

2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 

v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km. 

Vysvětleno 

Formulace se nám jeví jako dostatečně určitá. Jde o hodnotu CO2 

v kombinovaném provozu v případech silničních vozidel používajících 

jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným 

palivem. 

 § 28 odst 1 

j) poskytnout každému na vyžádání informace nezbytné 

k provozování silničního vozidla a informace o 

technických údajích silničního vozidla z doby jeho 

prvního uvedení do provozu, pokud je má k dispozici,  

  

k) poskytnout každému na vyžádání informace nezbytné 

k použití systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo 

samostatného technického celku vozidla a jejich 

technické údaje, pokud je má k dispozici,  

 

Údaje výrobce, pokud vozidlo uvedl na trh, musí mít 

k dispozici a je povinen je poskytnout. 

 

Vysvětleno 

Ustanovení ukládá v obecné rovině povinnost výrobců poskytnout 

každému na vyžádání relevantní informace o vozidle nebo jeho 

komponentech. Úprava je ustálená a nespatřujeme důvod pro její 

změnu. 

Česká 

asociace 

pojišťoven 

K části první čl. I bodu 49 

Navrhujeme za bod 49 vložit nové body 50 až 56, ve 

znění: 

„50. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Nesplnění podmínky podle § 6 odst. 3 písm. f) a 

neprovedení evidenční kontroly nejvýše 30 dní před 

podáním žádosti podle § 8a, nebrání zápisu změny 

vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel. 

Akceptováno částečně 

Požadavek na ověření souladu skutečného stavu vozidla a jeho 

identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech zůstane 

zachován, nicméně bude výrazně prodlužena doba, po kterou je 

ověření provedené v rámci evidenční kontroly akceptovatelné 

v příslušných řízeních, a to z 30 dnů na 2 roky. Akceptovat bude přitom 

možné evidenční kontrolu provedenou samostatně nebo jako součást 

jiné technické prohlídky (aniž by bylo třeba omezovat druhy těchto 

prohlídek). Délka 2 let odpovídá nejčastější lhůtě pro provedení 
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Obecní úřad s rozšířenou působností v takovém případě 

po provedení zápisu vyřadí silniční vozidlo z provozu 

podle § 12.“. 

51. V § 12 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje. 

51. V § 12 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje 

slovem 

„, nebo“. 

52. V § 12 se doplňuje písmeno c), které zní: 

„c) po provedení zápisu změny vlastníka silničního 

vozidla podle § 10 odst. 5.“. 

53. V § 12 odst. 6 se za slova „písm. b)“ vkládají slova 

„nebo c)“. 

54. V § 12 odst. 7 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou. 

55. V § 12 odst. 7 písm. b) se tečka nahrazuje slovem „a“. 

56. V § 12 se za písmeno b) doplňuje písmeno c), které 

zní: 

„c) byla před podáním žádosti splněna podmínka podle § 

6 odst. 3 písm. f) a evidenční kontrola nebyla provedena 

více než 30 dní před podáním žádosti, bylo-li vozidlo 

vyřazeno z provozu odstavce 1 písm. c).“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

Odůvodnění: 

Česká kancelář pojistitelů (dále „ČKP“) se v rámci své 

činnosti setkává s velkým počtem případů (až 20 % 

případů obeslaných výzvou k úhradě příspěvku za 

nepojištěné vozidlo), kdy v registru silničních vozidel 

(dále „RSV“) není zapsán aktuální vlastník. Po prodeji 

pravidelné technické prohlídky, současně se jedná o dobu, během níž 

zpravidla nedochází k takové změně technického stavu vozidla, který 

by měl negativní vliv na možnost identifikace vozidla. Ve většině 

případů tak v souvislosti se změnou vlastníka (provozovatele) vozidla 

nebude nutné evidenční kontrolu absolvovat. 

Absolutní rezignaci na provedení evidenční kontroly a vyřazování 

vozidla připustit nelze, neboť by se fakticky jednalo o navrácení 

polopřevodu, tedy vozidlo by nemělo svého provozovatele, což je 

nežádoucí. 
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vozidla totiž často dochází k situaci, kdy původní vlastník 

nemá součinnost kupujícího nutnou při zápisu změny 

vlastníka v RSV, bez které nelze zápis změny vlastníka v 

RSV provést. RSV tak obsahuje velké množství 

neaktuálních dat. S problémem neaktuálních dat se potýká 

i Policie ČR a správní orgány při řešení agendy přestupků. 

Dále je na osobu zapsanou v RSV vázána i silniční daň.  

Ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb. sice umožňuje 

provést zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhého 

účastníka prodeje vozidla, ale podmínkou je doložení 

protokolu o evidenční kontrole (dále „EK“). Návrh novely 

zákona sice ruší povinnost předkládat protokol o EK, ale 

samotná EK musí být před zápisem změny vlastníka 

provedena. Bez vozidla, které již původní vlastník 

zpravidla nemá v držení, ji ale nemá možnost provést a 

splnit tak zákonný požadavek a zároveň tak ustanovení § 

8a nemůže být plnohodnotně využito k jeho účelu tak, jak 

zamýšlel zákonodárce, když toto ustanovení do zákona 

právě pro tyto situace vložil. Pro tuto administrativní 

překážku tak tedy zůstává původní vlastník stále v RSV 

zapsán, přestože vozidlo prodal a nemá možnost s ním 

disponovat ke splnění podmínky zajištění evidenční 

kontroly. Původní vlastník vozidla se dostává do zákonné 

pasti, která mu neumožňuje dosáhnout změny zápisu 

vlastníka v RSV. Tyto případy bývají často i 

medializovány.    

Výše uvedenou připomínkou proto navrhujeme 

jednoduchou změnu § 10 doplněním odstavce 5, tak aby 

v případě, kdy bývalý vlastník chce dosáhnout zápisu 

změny vlastníka vozidla dle § 8a, nebyla EK podmínkou 

zápisu. Ke zrušení EK tím nedochází; v případě, že 
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nebude EK před zápisem provedena, bude možno provést 

zápis změny vlastníka vozidla, ale zároveň vyřadí 

registrační místo vozidlo z provozu.   S tím souvisí i 

následné navazující úpravy § 12 odst. 1 a odst. 7, 

umožňující vlastníkovi požádat o ukončení vyřazení 

vozidla z provozu (samozřejmě za doložení zákonných 

podmínek, mj. i doložení provedení EK) a další čistě 

legislativně technické změny. 

Cílem naší připomínky tedy je, aby neexistence EK 

nebyla překážkou pro zápis změny vlastníka z podnětu 

původního vlastníka vozidla v režimu podle ustanovení § 

8a a tedy dosažení správných zápisu vlastníků vozidle 

v RSV. Aby mohli motoristé bezproblémově provádět 

změny vlastníků na RSV a každý, kdo data RSV využívá 

(Policie ČR, ČKP, správní úřady, ….) mohl pracovat s 

aktuálními a věcnému stavu odpovídajícími údaji. 

Závěrem dodáváme, že námi navržené řešení je jen 

jednou z možných variant, jejichž prostřednictvím lze 

uvedeného cíle dosáhnout. Samozřejmě se nabízí i další 

možné cesty, na jejichž případném zapracování jsme 

připraveni se odborně podílet a poskytnout předkladateli 

potřebnou součinnost. 
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