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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

 Ministerstvo dopravy navrhuje novelizovat vyhlášku č. 522/2006 Sb., o státním 

odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška“), a to vzhledem k novelizaci zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedenou zákonem č. 337/2020 Sb., 

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony (dále jen „novela zákona“), který byl dne 11. srpna 2020 

vyhlášen ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. října 2020.  Novelou zákona je 

prováděna implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze 

dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS)  

č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální 

oblasti týkajících se silniční dopravy (dále jen „nařízení č. 165/2014“) a jiných 

souvisejících předpisů Evropské unie. V této souvislosti proto dochází k dílčím 

úpravám promítnutým do návrhu vyhlášky, které spočívají toliko v provedení 

terminologických změn předmětných ustanovení a příloh a dále ve stanovení vzoru 

formuláře o zabránění v jízdě v souvislosti s institutem uvedeným v § 35j zákona. 

Novelu vyhlášky tak lze rozdělit na tři tematické okruhy. 

 

 První okruh (novela § 1, § 2) se týká terminologických úprav spočívajících ve 

změně názvu „Evropské společenství“ na „Evropské unie“ a rovněž úprav odkazů na 

pojmy „analogový tachograf“ a „digitální tachograf“, a to v souvislosti s tím, že dle 

nařízení č. 165/2014 je digitálním tachografem nejen tachograf dle přílohy IB nařízení 

Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční 

dopravě (dále jen „nařízení č. 3851/85“), ale rovněž i tzv. inteligentní tachograf dle 

přílohy IC prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým 

se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví 

požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich 

součástí.  Z těchto důvodů se nahrazují odkazy na přílohu I a IB nařízení č. 3821/85,  

a to normativními odkazy na článek 2 odst. 2 písm. h) a g) nařízení č. 165/2014, který 

obsahuje legální definici těchto pojmů. Rovněž se zrušuje příloha č. 1, která stanovuje 

vzor paměťové kontrolní karty a spolu s tím dochází k úpravě předmětu vyhlášky, když 

změnou zákona se zrušuje zmocnění ke stanovení vzorů jednotlivých paměťových karet 

(řidiče, podniku, dílny a kontrolní) vyhláškou, a to z důvodu, že náležitosti a základní 

vyobrazení těchto karet obsahují přímo použitelné předpisy Evropské unie. 

 

 Druhý okruh (novela příloh 2, 3, 5 a 6) se týká změny zde upravených formulářů 

(dále jen „tabulky“), které vyplňují krajské a celní úřady popřípadě Policie České 

republiky na základě jimi prováděných kontrol, a postupují je Ministerstvu dopravy. 

Podobu tabulek stanovuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne  
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30. 3. 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedeny v článku 17 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Tyto tabulky obsahují výčet 

jednotlivých ustanovení přímo použitelných unijních předpisů, která dopravce porušil 

v oblasti dodržování režimu práce řidičů a způsobu jejich zaznamenávání, s tím, že však 

neobsahují ustanovení nového nařízení č. 165/2014 spolu s některými odkazy na 

ustanovení zákona, která budou jeho novelou změněna, nebo popřípadě obsahují odkaz 

na již zrušené nařízení č. 3821/85.   

 

Třetí okruh se týká změny formulářů uvedených v přílohách č. 10 a 11, kdy 

novela vyhlášky nově stanovuje formulář „Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu  

a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím 

technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla“ (dále jen „potvrzení o zabránění 

v jízdě“), který se vystavuje podle § 35j odst. 3 zákona. Tento formulář je plně v souladu 

s ustanovením § 35j zákona, které nově zavádí do zákona opatření spočívající  

v možnosti zabránit řidiči v jízdě použitím technického prostředku nebo zadržet doklady 

k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou v situaci, kdy řidič je podezřelý 

ze spáchání přestupku podle § 34e odst. 3 písm. b), c), e) nebo f) zákona, tedy řidiči, 

který aktuálně porušuje některý z požadavků na dobu řízení, bezpečnostní přestávky 

nebo dobu odpočinku. Ve vzoru potvrzení o převzetí kauce, který je stanoven přílohou 

č. 11, je graficky zvětšen prostor pro vypsání důvodu uložení kauce, kterou lze podle  

§ 35c zákona vybrat pouze v případě existence důvodné obavy, že se dopravce bude 

vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno 

s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. Výkon uvedené kompetence 

je tak založen na správním uvážení daného kontrolního orgánu, který je v případě 

vybrání kauce povinen poučit řidiče, který pro účely výběru kauce zastupuje dopravce, 

o důsledku vybrání kauce a zejména je povinen vyhotovit potvrzení o převzetí kauce 

s uvedením důvodu jejího uložení. S ohledem na ustálenou judikaturu (srov. např. 

rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 149/2015 – 18 ze dne 7. 9. 2015 nebo 

č. j. 4 Aps 9/2013 – 48) je pak nezbytné, aby kontrolor do potvrzení uvedl všechny 

důvody, pro které byla kauce vybrána, přičemž tyto důvody musí být, a to i s ohledem 

na případný správní a soudní přezkum tohoto zásahu, srozumitelné a musí obsahovat 

zřetelné vyjádření, v čem je spatřován důvod naplnění zákonných podmínek pro uložení 

kauce. Současný vzor přitom obsahuje nedostatečný prostor pro odůvodnění učiněného 

opatření. 

 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

 Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován na základě zmocnění obsaženého 

v ustanovení § 41 odst. 2 zákona o silniční dopravě, přičemž provádí ustanovení § 34 

odst. 3 zákona o silniční dopravě, který stanoví, že jednotné postupy, systém a předmět 

kontrol stanoví prováděcí právní předpis. Předkládaný návrh vyhlášky je s tímto 

zmocněním v plném souladu, když upravuje systém kontrol. V § 38a odst. 4 zákona je 

obsaženo zmocnění ke stanovení vzoru potvrzení o zabránění v jízdě a ke stanovení 

vzoru potvrzení o převzetí kauce. Uvedené zmocnění je novelou vyhlášky řádně 

naplněno, přičemž ve zbytku je návrh vyhlášky v souladu se zákonem. 
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C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou 

soudních orgánů EU a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

 

 Pro vyhlášku jsou relevantní právní předpisy Evropské unie: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci 

některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně 

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 3820/85; 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 

2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS)  

č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy; 

 prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. 3. 2017, kterým se 

stanoví jednotný formulář zprávy uvedeny v článku 17 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006; 

 nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde  

o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě 

dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES; 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 

o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85  

a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností  

v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS; 

 příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985  

o záznamovém zařízení v silniční dopravě. 

Novela zákona je zaměřena zejména na implementaci několika unijních předpisů 

do vnitrostátního právního řádu. Z pohledu právní úpravy obsažené ve vyhlášce se jedná 

zejména o nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014. Návrh vyhlášky 

s touto novelizací souvisí, avšak jeho předmětem není implementace práva Evropské 

unie do vnitrostátního právního řádu, ale pouze zpřesnění odkazů na relevantní právní 

předpisy Evropské unie a ustanovení zákona v jeho novelizovaném znění.  

Návrhem je sice zasahováno do ustanovení vyhlášky, která jsou vykázána jako 

implementační ke směrnici 2006/22/ES, směrnici 2009/4/ES a rozhodnutí 2017/1013, 

stávající úroveň implementace těchto unijních předpisů nicméně není dotčena, dochází 

toliko k přizpůsobení textu vyhlášky návrhu zákona a ke zpřesnění odkazů na relevantní 

právní předpisy Evropské unie. 

Co se týče zrušení přílohy č. 1, která stanovuje vzor paměťové kontrolní karty, 

pak lze uvést, že vzory paměťových karet používaných v tachografu jsou stanoveny 

přímo použitelnými předpisy Evropské unie, není tedy třeba je vnitrostátně stanovit. 

Z tohoto důvodu návrh zákona zrušil zákonné zmocnění ke stanovení tohoto vzoru 

vyhláškou. Lze proto uvést, že návrhem vyhlášky nedochází k implementaci právních 

předpisů Evropské unie. 
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Návrh je rovněž v souladu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie  

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Návrh jako celek je v souladu s unijním právem.  

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

  Navrhovaná novela vyhlášky zohledňuje změny terminologie v návaznosti na 

související unijní předpisy a novelu zákona. Nezbytnost této změny vychází z potřeby 

zachování provázanosti zákonné a podzákonné právní úpravy. 

 

 U tabulek  byla změna nezbytná z důvodu zachování aktuální vypovídací 

hodnoty informací uváděných v tabulkách, kdy v souvislosti s novelou zákona dochází 

ke změnám předmětných povinností a skutkových podstat přestupků. Současně je tato 

změna nezbytná s ohledem na zrušení nařízení č. 3821/85 a řádnou implementaci 

nařízení č. 165/2014 spočívající mj. v terminologických úpravách. 

 

 Novelou vyhlášky bude odstraněn vzor paměťové kontrolní karty, kdy 

náležitosti a základní vyobrazení těchto karet obsahují přímo použitelné unijní předpisy. 

Nezbytnost této úpravy vychází ze zrušení zákonného zmocnění pro vydání vyhlášky 

ke stanovení vzorů jednotlivých paměťových karet (řidiče, podniku, dílny a kontrolní). 

 

 Novela zákona zavádí v § 35j zákona institut zabránění v jízdě při nedodržení 

požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a s tím 

související povinnost kontrolního orgánu předat řidiči potvrzení o zabránění v jízdě 

spolu s uvedením důvodů, proč bylo k tomuto opatření přistoupeno. Platné znění 

vyhlášky obsahuje v příloze č. 9 vzor potvrzení o zabránění v jízdě v návaznosti na 

institut kauce. Tento vzor však nelze pro účely § 35j zákona využít, neboť pro obě 

opatření jsou stanoveny rozdílné důvody. Je proto nezbytné do vyhlášky zavést nové 

potvrzení o zabránění v jízdě podle § 35j zákona, které bude obsahovat všechny 

náležitosti předvídané uvedeným ustanovením zákona, což je umožněno § 38a  

odst. 4 zákona, kde je obsaženo zmocnění ke stanovení vzoru potvrzení o zabránění 

v jízdě.  

 

 Platné znění potvrzení o převzetí kauce neodpovídá požadavkům na řádně 

odůvodnění skutečnosti, ve které je spatřován důvod pro naplnění zákonných podmínek 

pro uložení kauce. S ohledem na judikaturu a obsah ustanovení § 35c zákona je 

kontrolní orgán do potvrzení povinen uvést podrobný důvod výběru kauce. Současný 

vzor potvrzení přitom neobsahuje dostatečný prostor k naplnění uvedených podmínek, 

v důsledku čehož je nezbytné pozměnit grafickou úpravu tohoto potvrzení. 

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR, dále sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny a dopady na životní prostředí 
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 Navrhovaná změna právní úpravy nebude mít žádný hospodářský a finanční 

dopad, nebude mít sociální dopad, ani dopad na státní rozpočet a na podnikatelské 

prostředí České republiky. Stejně tak nebude mít dopady na životní prostředí. 

 

 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 Předkládaná právní úprava v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz 

diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen. Jde o návrh, který na uvedenou 

problematiku nemá přímý dopad. 

 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 

 Předkládaná právní úprava s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly do 

práva na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů.  

 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

 

 Návrh nemění postup kontrolních orgánů, lze tedy mít za to, že nepředstavuje 

zvýšení korupčních rizik.  

 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Návrh nemá žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

 

Zvláštní část 

K čl. I.  

K bodu 1  

 Upravuje se úvodní věta vyhlášky nahrazením odkazu na ustanovení zákona, která se 

touto vyhláškou provádí, neboť předmětná ustanovení již byla změněna. 

K bodu 2 a 7 (§ 1, poznámka pod čarou č. 2a a příloha č. 1) 

 Novelou zákona se zrušuje zmocnění pro vydání vyhlášky ke stanovení vzorů 

jednotlivých paměťových karet (řidiče, podniku, dílny a kontrolní), kdy náležitosti a základní 

vyobrazení těchto karet obsahují přímo použitelné předpisy Evropské unie. V této souvislosti 

se proto mění předmět vyhlášky, kdy se vypouští část věty týkající se stanovení vzoru paměťové 

kontrolní karty. Rovněž se zrušuje příloha č. 1 vyhlášky, která tento vzor obsahuje. 

Vedle toho se aktualizuje poznámka pod čarou č. 2a, kdy se nahrazuje odkaz na zrušené 

rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2008, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený 

v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, a to odkazem na platné 
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rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný 

formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 561/2006. 

 Současně se upravuje použitá terminologie nahrazením formulace „Evropská 

společenství“ slovy „Evropská unie“.  

K  bodu 3 (§ 2 odst. 2 a poznámka pod čarou č. 1) 

 V souvislosti s novelou zákona a implementací přímo použitelných unijních předpisů, 

které stanovují požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku  

a na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech, se návrhem vyhlášky upravují 

ustanovení, jimiž je odkazováno na pojmy „analogový tachograf“ a „digitální tachograf“. 

Z důvodu, že nařízení č. 3821/85, včetně jeho přílohy I, bylo zrušeno nařízením č. 165/2014, 

se nově odkazuje na příslušná ustanovení nařízení č. 165/2014, ve kterých je uvedena legální 

definice těchto pojmů.  

 Vedle toho je v této souvislosti nezbytné uvést, že podle čl. 46 nařízení č. 165/2014 

platí, že pokud nebudou prováděcí akty uvedené v tomto nařízení přijaty tak, aby mohly být 

používány od začátku použitelnosti tohoto nařízení, použijí se i nadále na přechodném základě 

ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně jeho přílohy IB, a to až do dne použitelnosti 

prováděcích aktů uvedených v tomto nařízení. Ačkoliv tak bylo nařízení č. 3821/85 zrušeno, 

jeho příloha IB se nadále použije, neboť doposud nebyla nahrazena prováděcím aktem přijatým 

na základě nařízení č. 165/2014. Poznámka pod čarou č. 3a se proto nenovelizuje, neboť 

obsahuje odkaz na přílohu IB nařízení č. 3821/85, která je doposud platná.  

K bodu 4 a 6 (§ 6 a 8 a poznámka pod čarou č. 6) 

 V souladu s čl. 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 

15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85  

a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě  

a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS jsou s účinností od 1. ledna 2010 členskými státy 

organizovány kontroly tak, aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, 

přičemž silniční kontroly zahrnují nejméně 30 % a kontroly v provozovně nejméně 50 % ze 

všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel. S účinností od 1. 1. 2010 je minimální 

počet kontrolovaných pracovních dnů řidičů stanoven § 6 odst. 1 vyhlášky ve spojení s § 8 odst. 

1 písm. b) vyhlášky a odst. 2 vyhlášky. V § 8 jsou přitom upravena přechodná ustanovení, která 

se již od 1. 1. 2010 bezezbytku použijí, přičemž legislativní ukotvení systému kontrol na 

základě přechodných ustanovení není žádoucí. Z tohoto důvodu se upravuje § 6 tak, že namísto 

přechodného ustanovení přímo obsahuje minimální počet povinně zkontrolovaných pracovních 

dnů řidičů a přechodné ustanovení se ruší. 

Rovněž se v § 6 upravuje použitá terminologie nahrazením formulace „Evropská 

společenství“ slovy „Evropská unie“ a současně se aktualizuje poznámka pod čarou č. 6, která 

vedle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, obsahuje odkazy na již zrušená 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční 

dopravě a rovněž na nařízení č. 3821/85. Dále se do poznámky doplňuje odkaz na platné 

nařízení č. 165/2014. 
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K bodu 5, 13 a 14 (§ 7a a přílohy č. 9 a 10) 

 Novelou vyhlášky se provádí zmocnění uvedené v § 38a odst. 4 zákona ke stanovení 

vzoru potvrzení o zabránění v jízdě, neboť novelou zákona se zavádí opatření, kterým bude 

možné okamžitě dočasně vyloučit z provozu řidiče, který aktuálně porušuje některý 

z požadavků na dobu řízení, bezpečnostní přestávky nebo dobu odpočinku, a to zabráněním 

v jízdě vozidla nebo zadržením dokladů k vozidlu. Podle navrhovaného § 35j odst. 3 zákona 

předá orgán Policie České republiky nebo osoba oprávněná výkonem státního odborného 

dozoru řidiči potvrzení o zabránění v jízdě, ve kterém uvede důvod tohoto opatření.  

Ačkoliv je již přílohou č. 9 vyhlášky stanoven vzor potvrzení o zabránění v jízdě, je 

v této souvislosti nezbytné uvést, že toto potvrzení se v současnosti vystavuje pouze v případě, 

kdy orgán Policie České republiky nebo celní úřad, nově osoba pověřená státním odborným 

dozorem, přistoupí k výběru kauce dle § 35c zákona, a to od dopravce, který je podezřelý ze 

spáchání přestupku podle tohoto zákona, nebo od fyzické osoby podezřelé ze spáchání 

přestupku podle § 34e odst. 1 písm. a) zákona, je-li důvodné podezření, že se budou vyhýbat 

řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými 

náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. Tomu odpovídá i příslušný vzor uvedený v příloze  

č. 9 vyhlášky. Oproti tomu opatření orgánu Policie české republiky nebo osoby pověřené 

státním odborným dozorem v navrhovaném § 35j zákona je zásahem nikoliv vůči dopravci 

podezřelému ze spáchání přestupku dle § 35 zákona, ale zásah směřuje vůči samotnému řidiči, 

který aktuálně porušuje některý z požadavků na dobu řízení, bezpečnostní přestávky nebo dobu 

odpočinku, kdy jeho smyslem je přispět k bezpečnosti silničního provozu, neboť řidič, který 

řídí déle než je povolená doba řízení nebo není dostatečně odpočatý, je nebezpečný sobě  

i ostatním účastníkům silničního provozu.  

Současný vzor potvrzení uvedený v příloze č. 9 vyhlášky proto nelze využít pro účely 

opatření uvedeného v § 35j zákona, když obě potvrzení jsou vydávána z odlišných důvodů.  

V příloze č. 10 navržený vzor potvrzení o zabránění v jízdě vychází z předlohy 

potvrzení uvedeného v příloze č. 9 s tím, že je upraven tak, aby odpovídal náležitostem opatření 

uvedeného v § 35j zákona. Rovněž se stanovuje nadpis přílohy č. 9 s ohledem na rozlišení obou 

vystavovaných potvrzení. 

K bodu 8, 9, 10 a 11 (přílohy č. 2, 3 a 5) 

 Novelou vyhlášky se upravují přílohy č. 2, 3 bod 1.7 a 2.2 a příloha č. 5, přičemž se 

jedná o legislativně technické a terminologické úpravy v souvislosti s novelizací zákona  

a úpravy prováděné v návaznosti na zajištění plné slučitelnosti právního řádu s unijními 

předpisy.  

 V uvedených tabulkách jsou vykazována zpravidla nejčastější porušení povinností 

týkajících se požadavků na dodržování doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby 

odpočinku a na jejich předkládání a uchovávání, která jsou zpracovávána Ministerstvem 

dopravy nejen za účelem povinného hlášení dle čl. 17 nařízení č. 561/2006, ale i za dalšími 

statistickými účely. Z tohoto důvodu byly upraveny požadavky na údaje zapisované do 

uvedených tabulek tak, aby věcně odpovídaly požadavkům stanoveným v bodech 4.5 a 5.2 

přílohy prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se 

stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení č. 561/2006, ale i zavedené 

správní praxi. Ministerstvo dopravy přitom v souladu s čl. 17 nařízení č. 561/2006 zasílá 
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Evropské komisi požadované údaje dle vzoru stanoveného v příloze prováděcího rozhodnutí 

Komise (EU) 2017/1013. 

 Požadavek na uvádění kauce namísto sankce v tabulce obsažené v příloze č. 2 pouze ve 

vztahu k zahraničním dopravcům pak nelze považovat za diskriminační vůči zahraničním 

osobám, neboť tato tabulka slouží k vykazování a zasílání kontrolních zjištění státům, ve 

kterých mají zahraniční dopravci sídlo, a to k provedení dalších opatření.   

K bodu 12 (příloha č. 6) 

 V souvislosti s novelizací zákona se v příloze č. 6 upravují odkazy na příslušná 

ustanovení obsahující právní povinnosti a související skutkové podstaty přestupků. Rovněž 

dochází k dílčím změnám nahrazením pojmu správní delikt pojmem přestupek v souvislosti 

s účinností zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů. 

K bodu 15 (příloha č. 11) 

 Vzor potvrzení o převzetí kauce neodpovídá požadavkům na řádně odůvodnění 

skutečnosti, ve které je spatřován důvod pro naplnění zákonných podmínek pro uložení kauce. 

S ohledem na judikaturu a obsah ustanovení § 35c zákona o silniční dopravě je kontrolní orgán 

do potvrzení povinen uvést podrobný důvod výběru kauce. Současný vzor potvrzení přitom 

neobsahuje dostatečný prostor k naplnění uvedených zákonných podmínek. Novelou vyhlášky 

je proto upraven vzor potvrzení, když se rozšiřuje prostor k uvedení důvodu vybrání kauce.  

K čl. II. 

 Vzhledem k tomu, že účinnost novely zákona, na kterou jsou vázány změny v této 

novele vyhlášky, má nastat prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, je s ohledem na provázanost právní úpravy žádoucí stanovit shodné datum účinnosti 

návrhu vyhlášky. Z tohoto důvodu je navržena účinnost ke dni účinnosti novely zákona, která 

byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 11. srpna 2020 a podle jejího čl. VII nabyde účinnosti  

k 1. říjnu 2020.  
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