
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů" 

  

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády, ministra 

průmyslu a obchodu a ministra dopravy doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA dne 16. dubna 2020, s termínem dodání stanovisek do 11. května 

2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 7 (příloha č. 2): 

Požadujeme zachovat stávající podobu statistického 

vykazování sankcí, nikoli kaucí, a to z důvodu, že 

navrhovaná úprava přílohy č. 2 není v souladu s platným 

prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1013 ze dne 

30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy 

uvedený v čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 561/2006, konkrétně s obsahem přílohy uvedeným  

v bodu 8 – SANKCE. 

Kauce je pouze zákonné opatření, nikoli sankce (ve smyslu 

správního trestu uloženého za přestupek). Vykazováním 

kaucí místo sankcí by došlo k vykazování nevalidovaných 

dat, neboť kauce jsou využívány jako právní nástroj sui 

generis při kontrolách na pozemních komunikacích 

kontrolními orgány (reálně Policií České republiky a Celní 

Vysvětleno. 

Přílohy č. 2 a 5 vyhlášky č. 522/2006 Sb. obsahují formuláře (dále 

jen „tabulky“), které vyplňují krajské a celní úřady popřípadě 

Policie České republiky na základě jimi prováděných kontrol.  

Jedná se o tabulky obsahující informace zasílané pro účely 

zpracování statistických údajů, tedy informace zasílané pouze 

v rámci veřejné správy.  

Podoba a obsahové náležitosti těchto tabulek přitom nejsou 

stanoveny prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1013 ze 

dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy 

uvedený v čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 561/2006. Tato skutečnost vyplývá i ze srovnávacích tabulek 

k uvedenému rozhodnutí, které je do českého právního řádu 

transponováno přílohou č. 3 vyhlášky č. 522/2006. Uvedený bod 8 
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správou České republiky), tyto orgány zjištěná podezření  

z porušení právních předpisů předávají příslušným správním 

orgánům (krajské úřady nebo Ministerstvo dopravy), které 

následně vedou správní řízení. Pokud správní orgány 

shledají, že k porušení právních předpisů skutečně došlo, 

může být rozhodnutím správního orgánu uložena sankce 

neodpovídající výši kauce (peněžitý správní trest může být 

nižší nebo naopak vyšší). V případě, že správní orgán 

neshledá porušení právních předpisů, kontrolní orgán 

vybranou kauci vrací. Vykazováním kaucí místo 

dosavadních sankcí nebudou shromažďovány údaje 

vyžadované prováděcím rozhodnutím Komise. 

Policie České republiky zasílá Ministerstvu dopravy 

přehledovou tabulku o uložených kaucích podle 

jednotlivých krajů, na základě které si ministerstvo může 

ověřit údaje vykazované jednotlivými krajskými úřady,  

a není třeba vyhotovovat irelevantní statistiku. Provádění 

další činnosti by pouze zvýšilo administrativní zátěž  

a vyžadovalo by rovněž finanční náklady související  

s nezbytnou úpravou informačních systémů k vykazování 

požadovaných údajů. 

Proti dílčím úpravám přílohy č. 2 nemáme zásadnější 

výhrady, přičemž předmětnými dílčími úpravami v daných 

souvislostech rozumíme: 

a) úpravu znění nadpisu prvního sloupce, 

b) úpravu znění nadpisu devátého sloupce reagující na 

účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech  

v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS)  

přílohy předmětného prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 

2017/1013 přitom není relevantní z hlediska transpozice. 

Současně lze uvést, že Ministerstvo dopravy odpovídá za povinné 

hlášení dat požadovaných v čl. 17 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 561/2006, přičemž tuto povinnost řádně periodicky 

plní, a to na standardizovaném formuláři obsahujícím všechny 

požadované údaje. Tabulky v přílohách č. 2 a 5 vyhlášky  

č. 522/2006 Sb. se však uvedeného hlášení nijak netýkají a věcně 

s ním nesouvisí.  

Lze proto uvést, že požadavek na hlášení vybraných kaucí 

nevyplývá z uvedených přímo použitelných předpisů Evropské 

unie, když vyplývá z požadavku na shromažďování relevantních 

dat týkajících se provozování silniční dopravy, které Ministerstvo 

dopravy zpracovává a statisticky vykazuje. Uvedené údaje jsou 

potřebné zejména pro zpracování statistik dodržování právních 

povinností tuzemskými a zahraničními dopravci, pro zpětné 

hodnocení účinnosti právní regulace a pro specifické zaměření 

kontrol s cílem předcházení dalšímu porušování stanovených 

povinností a zlepšit bezpečnost silničního provozu.  

Navrženou změnou proto, jak ostatně uvádí v připomínce 

Ministerstvo vnitra, dochází k narovnání již zavedené správní praxe 

a ke stanovení povinnosti kontrolním orgánům právními předpisy, 

kdy již nyní Policie České republiky zasílá Ministerstvu dopravy 

přehledovou tabulku o uložených kaucích podle jednotlivých krajů. 

Vedle toho je rovněž nezbytné uvést, že podle § 2 odst. 3 písm. a) 

vyhlášky č. 522/2006 Sb. zašle kontrolní orgán Ministerstvu 

dopravy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém 

došlo ke zjištění porušení, údaje stanovené v příloze č. 2 této 

vyhlášky. Kontrolním orgánem je dle § 37 odst. 1 zákona  
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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,případně rovněž systémové nahrazení 

pojmu „sankce“ vhodnějším výrazem 

terminologicky lépe vyhovujícím změnám právního 

prostředí provedeným v souvislosti s nabytím 

účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  

za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů, jímž byl zaveden termín „správní trest“, 

nahrazující dosavadní pojem „sankce“. 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o silniční dopravě“), Policie České republiky, která 

provádí kontrolu v rámci dohledu nad bezpečnostní a plynulostí 

silničního provozu a rovněž celní úřad nebo dopravní úřady dle  

§ 34 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona o silniční dopravě. Uvedené 

kontrolní orgány v rámci silniční kontroly nerozhodují o přestupku 

kontrolované osoby – dopravce, neboť o přestupku této osoby nelze 

rozhodnout příkazem na místě ve smyslu § 91 zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky), 

neboť tento postup je na základě principu lex specialis derogat 

generali dle § 36 odst. 6 zákona o silniční dopravě vyloučen. Pokud 

by měl tedy být v tabulce stanovené v příloze č. 2 vyhlášky  

č. 522/2006 Sb. vyplňován uložený správní trest, jak požaduje 

Ministerstvo vnitra, nemohl by kontrolní orgán tento požadavek 

naplnit, neboť správní trest dopravci neukládá. Ačkoliv je pak 

dopravní úřad, který je rovněž oprávněn provádět kontrolu, rovněž 

příslušný k vedení řízení o přestupku na základě § 36 odst. 5 zákona 

o silniční dopravě, je nezbytné vycházet ze skutečnosti, že údaje  

o kontrole a správním trestu dle tabulky v příloze č. 2 je povinen 

hlásit  podle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 522/2006 nejpozději 

do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém došlo ke zjištění. V této 

lhůtě však zpravidla není správní trest pravomocně uložen, ať již 

pro složitost jednotlivých případů nebo pro podání opravných 

prostředků.  

K čl. I bodu 12 a 13 (přílohy č. 9 a 10): 

Upozorňujeme, že minimálně k výše uvedeným 

přílohám chybí v § 41 odst. 2 zákona o silniční dopravě 

zmocnění.  

Vysvětleno. 

Podle § 38a odst. 4 zákona o silniční dopravě potvrzení o zabránění 

v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů  

k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou  

a potvrzení o převzetí kauce stanoví prováděcí právní předpis. 
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 Současně § 41 odst. odst. 2 zákona o silniční dopravě  obsahuje 

zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, když dle 

uvedeného ustanovení vydá Ministerstvo dopravy prováděcí právní 

předpis k provedení § 38a odst. 4 zákona o silniční dopravě. 

Uvedeným právním předpisem je vyhláška č. 522/2006 Sb.,  

o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve 

znění pozdějších předpisů, která je předmětem novelizace. Vzory 

potvrzení uvedené v § 38a odst. 4 zákona o silniční dopravě jsou 

pak stanoveny v přílohách č. 9 a 10 (po předmětné novelizaci dále 

pak v příloze č. 11). Uvedené zmocnění je proto přílohami č. 9, 10 

a 11 bezezbytku naplněno. 

 

Nad rámec návrhu – k přílohám: 

Požadujeme, aby vyhláška byla doplněna (po 

doplnění zmocnění v § 41 odst. 2 zákona o silniční dopravě) 

o protokol o kontrole provozování osobní dopravy  

a protokol o kontrole provozování nákladní dopravy. 

Potvrzení o zahájení řízení nebo uložení sankce za 

určité porušení předpisů jsou vyžadována podle čl. 19 odst. 

3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 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 (dále jen „nařízení“). 

V případě, že členský stát zahájí řízení nebo uloží 

sankci za určité porušení, musí o tom řidiči vystavit řádné 

písemné potvrzení. Řidič musí podle čl. 20 nařízení 

uchovávat potvrzení vystavené členským státem po dobu, 

Vysvětleno. 

Předkladatel návrhu k tomuto uvádí, že tento návrh Ministerstva 

vnitra nemůže zapracovat do znění vyhlášky, neboť k tomuto nemá 

zákonné zmocnění. Bez zákonného zmocnění pak nelze vydat 

prováděcí právní předpis, neboť by takový postup byl v rozporu 

s čl. 79 odst. 3 ústavy České republiky. Současně je nezbytné 

podotknout, že novelizace zákona o silniční dopravě není 

předmětem předloženého legislativního materiálu, neboť změnu 

právního předpisu se silou zákona lze provést pouze právním 

předpisem shodné právní síly a nikoliv prováděcím právním 

předpisem. 

Nadto k požadavku stanovení jednotného protokolu o kontrole 

uvádíme, že orgány státního odborného dozoru se při kontrolní 

činnosti řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), který v § 9 písm. f) 

stanoví, že kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen 

vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované 
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kdy totéž porušení může vést k dalšímu řízení nebo uložení 

sankce podle tohoto nařízení, aby nebyla porušena zásada ne 

bis in idem. 

Předmětné protokoly obsahují v jednotné 

strukturované podobě všechny požadované informace 

vztahující se k oznamovanému protiprávnímu jednání, 

v každodenní praxi jsou proto správními orgány obligatorně 

vyžadovány, ačkoli z právního hlediska kontrolní orgán 

nemá povinnost takové dokumenty vyhotovovat (žádný 

právní akt mu tuto povinnost neukládá). Zájmové 

dokumenty jsou ovšem obdobně důležité jako příloha č. 10 

k vyhlášce č. 522/2006 Sb. (formulář POTVRZENÍ  

o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících  

s prováděnou přepravou / o zabránění v jízdě použitím 

technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla). Jde  

o doklad přebíraný řidičem pro dopravce, který obsahuje 

zjištěná podezření z porušení právních předpisů; z hlediska 

dopravce se tedy jedná o stěžejní písemnost poskytující 

ucelené informace o právně jednoznačně definovaném 

podezření z porušení právních předpisů a předání deliktu do 

správního řízení konkrétnímu správnímu orgánu. S ohledem 

na požadavky správních orgánů a zájmy dotčených 

dopravců navrhujeme, aby Ministerstvo dopravy 

garantovalo jednotné obsahové náležitosti příslušných 

dokumentů a jejich podobu zakotvilo v příloze vyhlášky  

č. 522/2006 Sb. Jako optimální řešení lze doporučit dílčí 

úpravu existujících formulářů, vyhotovených Ministerstvem 

dopravy, s přihlédnutím k obsahu obdobných písemností 

vytvořených mezinárodní organizací CORTE 

(Confederation of Organisations in Road Transport 

Enforcement; organizace spolupracující s ministerstvy 

osobě. Vzor protokolu není v kontrolním řádu stanoven, když 

uvedený předpis stanovuje pouze minimální obsahové náležitosti 

protokolu. 

Orgány Policie České republiky se pak při kontrole řídí zákonem  

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, který rovněž shora uvedenou povinnost nestanovuje. 

Podle dosavadní praxe se setkáváme s názorem Ministerstva vnitra 

a Policejního prezidia nevystavovat protokoly o kontrolách, při 

kterých nebylo zjištěno porušení. Je proto na zvážení, zda tuto 

povinnost, kterou Ministerstvo vnitra požaduje, nestanovit spíše 

zákonem o Policii České republiky než zákonem o silniční dopravě. 

Současně předkladatel poukazuje na ustanovení § 73 zákona  

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 

znění pozdějších předpisů, dle kterého je orgán Policie České 

republiky povinen bez zbytečného odkladu oznámit podezření ze 

spáchání přestupku příslušnému správnímu orgánu, přičemž 

v tomto oznámení uvede zejména, kdo je podezřelým z přestupku, 

pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, 

místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, zákonné ustanovení 

obsahující skutkovou podstatu předmětného přestupku a důkazní 

prostředky, které jsou mu známy. Zákon o odpovědnosti za 

přestupky proto rovněž stavuje pouze náležitosti uvedeného 

oznámení a nikoliv jeho formální podobu.  

Povinnost vystavit řádné písemné potvrzení za uložení sankce je 

stanovena i v čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 561/2006 ze dne 15. března 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) 3820/85. Rovněž ani tento přímo použitelný 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSNEU47B)



Stránka 6 (celkem 16) 

dopravy členských zemí Evropské unie), jejíž dokumenty 

(podle informací získaných od řidičů při kontrolní činnosti) 

jsou v zahraničí akceptovány. 

předpis Evropské unie nestanovuje formalizovanou podobu tohoto 

potvrzení. 

Předkladatel návrhu k tomuto dále uvádí, že Ministerstvo dopravy 

aktivně metodicky řídí kontrolní orgány formou pokynů  

a informačních dopisů, jejichž součástí jsou vždy i aktuální vzory 

protokolů. Jedná se o flexibilnější postup v případě legislativních 

změn a tento postup při každé změně právních předpisů 

nepředstavuje další legislativní činnost pro orgány státní správy. 

Tímto postupem přitom dle předkladatele není nijak ohrožena 

právní jistota kontrolované osoby, neboť formální obecné 

požadavky na protokoly jsou stanoveny v jednotlivých právních 

předpisech a musí být jednotlivými kontrolními orgány 

dodržovány.  

Neformálně používaný vzor kontrolního protokolu pro silniční 

dopravu přitom obsahuje mnoho odkazů na další právní předpisy  

a vzhledem k častým novelizacím těchto právních předpisů není 

žádoucí stanovit daný vzor, neboť by pak protokol, který obsahuje 

odkazy na neplatné právní předpisy, nebyl vždy aktuální a vyhláška 

obsahující tento vzor protokolu by musela být taktéž neustále 

novelizována. V blízké době se opět očekává novela zákona  

o silniční dopravě a také množství změn, které s sebou přinese 

přijetí tzv. „balíčku mobility“, tedy souboru unijních právních 

předpisů týkajících se provozování silniční dopravy.  

 

Úřad vlády – 

OKOM 

Obecně 

Cílem návrhu je dle tvrzení předkladatele zajištění 

plného souladu vyhlášky s právem EU. K tomu je 

standardně nutno plnit požadavky kladené usneseními vlády 

(konkrétně výše zmíněnými Legislativními pravidly vlády  

Akceptováno. 

Návrh vyhlášky souvisí s novelizací zákona o silniční dopravě, 

vedené v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako 

sněmovní tisk č. 643 (dále jen „novela zákona“).  Novelou zákona 

je prováděna implementace nařízení Evropského parlamentu  
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a Metodickými pokyny) na podobu materiálu v oblasti 

prokazování slučitelnosti. Běžně se vyhotoví rozdílová 

tabulka, implementační ustanovení se vyznačí podtržením  

a uvedením celexového čísla, na předpis EU podléhající 

implementaci je odkázáno v úvodním ustanovení a zpracují 

se příslušné srovnávací tabulky. Předložený návrh tyto 

požadavky nenaplňuje. Je-li cílem předkládaného návrhu 

pouze zajištění terminologické jednoty a základní provazby 

s nařízením č. 165/2014 bez věcného dopadu, lze od těchto 

požadavků v zásadě upustit při zajištění aktualizace 

příslušných srovnávacích tabulek. Návrhem je zasahováno 

do implementační úpravy k několika předpisům EU a to je 

nutno v odpovídající míře ve stávajících srovnávacích 

tabulkách zaznamenat. Na schopnost prokázání provedené 

implementace je kladen ze strany Evropské komise čím dál 

větší důraz. Návrhem jsou dotčena tato implementační 

ustanovení: 

-  § 2 odst. 2 je transpoziční k čl. 4 odst. 5, čl. 6 odst. 

3, příloze II směrnice 2006/22/ES a čl. 1 odst. 2 

směrnice 2009/4/ES; 

- zrušovaná příloha č. 1 je transpoziční k čl. 6 odst. 3 

směrnice 2006/22/ES – navrhujeme v rámci 

odůvodnění vyjasnit, že vypuštěním úpravy v příloze 

č. 1 nenastane rozpor ani se směrnicí 2006/22/ES; 

- přílohy č. 2, č. 5 a č. 6 jsou transpoziční k čl. 3 

směrnice 2006/22/ES; 

- bod 1.7. přílohy č. 3 je implementační k bodu 4.5. 

přílohy prováděcího rozhodnutí Komise 2017/1013 

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 

a jiných souvisejících předpisů Evropské unie. 

Ačkoliv návrh vyhlášky navazuje na novelizaci zákona o silniční 

dopravě, 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 

k několika předpisům EU, stávající úroveň implementace těchto 

unijních předpisů nicméně není dotčena. 

V této souvislosti bylo doplněno odůvodnění. 

Současně byly aktualizovány srovnávací tabulky. 
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a bod 2.2. přílohy č. 3 k bodu 5.2. přílohy 

prováděcího rozhodnutí Komise 2017/1013. 

Srovnávací tabulky minimálně k směrnici 

2006/22/ES, směrnici 2009/4/ES a rozhodnutí Komise 

2017/1013 je nezbytné aktualizovat.  

 

K čl. I bodu 2 (§1) a poznámce pod čarou č. 2a 

Dále uvádíme, že dotčená vyhláška je natolik krátká, 

že lze provést její kompletní revizi při každé novelizaci. 

Upozorňujeme, že vyhláška i v dalších ustanoveních 

odkazuje na neaktuální předpisy EU. Poznámka pod čarou 

č. 2a obsahuje staré rozhodnutí Komise 2009/810/ES, které 

bylo zrušeno rozhodnutím Komise 2017/1013. Navrhujeme 

upravit. 

Akceptováno. 

Čl. I bod 2 byl upraven dle připomínky a poznámka pod čarou č. 2a 

byla aktualizována tak, že odkazuje na platné prováděcí 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 (dále jen „prováděcí 

rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013“). 

K čl. I bodu 3 (§ 2 odst. 2) a poznámce pod čarou č. 3a 

Poznámka pod čarou č. 3a obsahuje původní nařízení 

o tachografech (č. 3281/85), přestože předkládaná 

novelizace se snaží právě o přizpůsobení novému nařízení  

o tachografech (č. 165/2014). Předkladatel pak na původní 

nařízení o tachografech odkazuje v nově navrhovaném textu 

§ 2 odst. 2, přestože v tomto ustanovení zavádí poznámku 

pod čarou č. 1, která obsahuje již nařízení nové. Nutno 

vyjasnit, resp. upravit.  

Vysvětleno. 

Podle čl. 46 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 

(EU) 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, až do dne použitelnosti prováděcích aktů uvedených v tomto 

nařízení. Příloha IB zrušeného nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze 
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dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

(dále jen „nařízení (EHS) č. 3821/85) doposud nebyla nahrazena 

prováděcím aktem přijatým na základě nařízení (EU) č. 165/2014.  

Ačkoliv tak bylo nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém 

zařízení v silniční dopravě zrušeno nařízením (EU) č. 165/2014, 

jeho příloha IB se nadále použije. Poznámka pod čarou č. 3a přitom 

neobsahuje odkaz na nařízení (EHS) č. 3821/85, ale na jeho přílohu 

IB. Z tohoto důvodu je nezbytné uvedený odkaz zachovat v platném 

znění. 

Pro předejití pochybnostem byla doplněna zvláštní část odůvodnění 

k bodům 3 a 5, které se této problematiky dotýkají.  

K čl. I bodu 2 (§ 1) a k § 6 a 8 

Předkladatel se snaží v rámci návrhu nahradit 

zastaralý termín „Evropská společenství“ (viz úprava § 1). 

Navrhujeme tak učinit i v § 6 odst. 1 či v § 8 vyhlášky. 

Vzhledem k úpravě poznámky pod čarou č. 6 navrhujeme 

v těchto ustanoveních vyhlášky nadále odkazovat na přímo 

použitelný předpis v jednotném čísle. 

Akceptováno jinak. 

Předkladatel souhlasí s návrhem aktualizovat zastaralý termín 

„Evropská společenství“ vedle § 1 i v § 6 vyhlášky č. 522/2006 Sb.  

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. 
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Pokud by bylo přistoupeno k úpravě pojmů pouze v § 6, pak by 

používaná terminologie neodpovídala přechodnému ustanovení  

v § 8, které se doposud použije.  

Vzhledem k tomu, že přechodná ustanovení se v zásadě 

nenovelizují a rovněž s ohledem na to, že legislativní ukotvení 

systému kontrol na základě přechodných ustanovení není žádoucí, 

byl § 6 změněn tak, že namísto přechodného ustanovení přímo 

obsahuje minimální počet povinně zkontrolovaných pracovních 

dnů řidičů a přechodné ustanovení se ruší.  

Do poznámky pod čarou č. 6 bylo doplněno nařízení (EU)  

č. 165/2014, které nahradilo zrušené nařízení (EHS) č. 3821/85. 

Obecně k přílohám 

Znění příloh vyhlášky zasluhuje jazykovou 

korekturu. Příkladmo uvádíme, že z čísel „561/2006“ či 

„165/2014“ v novelizačních bodech 7. (příloha č. 2) a 10. 

(příloha č. 5) není zcela zřejmé, že se jedná o odkazy na 

přímo použitelné předpisy EU. Navrhujeme konkretizovat. 

Obdobně formulace „Kdo zjistil porušení“ či „v zemi, kde 

k protiprávnímu jednání došlo“ doporučujeme upravit. 

Požadavkem na údaj „pobyt“ je zřejmě myšleno „místo 

pobytu“. 

Vysvětleno. 

Přílohy č. 2 a 5 vyhlášky obsahují formuláře (dále jen „tabulky“), 

které vyplňují krajské a celní úřady popřípadě Policie České 

republiky na základě jimi prováděných kontrol. Jedná se o tabulky 

obsahující informace zasílané pro účely zpracování statistických 

údajů, tedy informace zasílané pouze v rámci veřejné správy.  

Podoba a náležitosti těchto tabulek jsou přitom uvedeným 

kontrolním orgánům a dopravním úřadům známy a v praxi 

nevyplývají z použité terminologie žádné nejasnosti. Navržená 

změna těchto tabulek se tak týká nahrazení odkazu na neplatné 

nařízení (EHS) č. 3821/85. 

Vzor potvrzení o zabránění v jízdě stanovený v  příloze č. 10 

vychází z předlohy potvrzení uvedeného v příloze č. 9 s tím, že je 

upraven tak, aby odpovídal náležitostem opatření uvedeného v § 35j 

zákona o silniční dopravě. Samotná podoba vzoru v příloze č. 9 se 

předloženým materiálem nemění. Předkladatel proto nepovažuje za 

žádoucí provést změnu požadavku na „místo pobytu“ namísto 
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„pobytu“ v příloze č. 10 vyhlášky, neboť shodná formulace je užita 

ve vzoru potvrzení dle přílohy č. 9. Současně lze považovat 

požadavek na uvedení pobytu jako srozumitelné vyjádření 

požadavku na uvedení místa pobytu řidiče. 

K čl. I bodům 8. a 9 (příloha č. 3) 

Předkladatel uvádí, že změny úpravy přijímá 

s ohledem na předpisy EU. Není však zdůvodněno, zda je 

nezbytné přijímat položky v tabulkách nad rámec úpravy 

dané těmito předpisy EU – viz poslední čtyři položky v bodě 

1.7. přílohy č. 3 či položka Ostatní v bodě 2.2. přílohy č. 3. 

Navrhujeme odůvodnit. 

Akceptováno. 

Na základě uplatněné připomínky bylo v tomto směru doplněno 

odůvodnění. 

Změny jsou přijímány nejen v souvislosti s předpisy EU, ale rovněž 

vzhledem k novelizaci zákona o silniční dopravě, vedené  

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako sněmovní 

tisk č. 643.  

Již platné znění tabulek v bodě 1.7 a 2.2 přílohy č. 3 vyhlášky 

obsahuje požadavky stanovené nad rámec bodu 4.5 a 5.2 přílohy 

prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013, kdy dle bodu 1.7 

přílohy č. 3 vyhlášky ve spojení s § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky je 

kontrolní orgán povinen zasílat Ministerstvu dopravy údaje  

o zjištěných porušeních povinností spočívajících např. 

v  nepředložení dokladu o oprávnění k podnikání. Uvedené 

povinnosti nevyplývají z unijních předpisů, ale jsou stanoveny  

v § 9 zákona o silniční dopravě. Zároveň platné vzory tabulek 

stanoví požadavky na hlášení zjištěných porušení právních 

povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropské 
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unie, které však nejsou obsaženy v uvedeném vzoru tabulky dle 

přílohy prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013.  

V uvedených tabulkách jsou proto vykazována zpravidla nejčastější 

porušení povinností týkajících se požadavků na dodržování doby 

řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a době odpočinku a na 

jejich předkládání a uchovávání, která jsou statisticky zpracovávána 

Ministerstvem dopravy nejen za účelem povinného hlášení dle  

čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze 

dne 15. března 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, ale i za dalšími účely. Dle předkladatele jsou tabulky 

uvedené v bodech 1.7 a 2.2 přílohy č. 3 vyhlášky plně slučitelné  

s přílohou prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013, neboť 

obsahují všechny stanovené požadavky a současně vycházejí ze 

zavedené správní praxe. Ministerstvo dopravy pak v souladu s čl. 

17 nařízení (ES) č. 561/2006 vykazuje požadované informace na 

standardizovaném formuláři dle prováděcího rozhodnutí Komise 

(EU) 2017/1013. 

 

K čl. I bodům 8. a 9 (příloha č. 3) 

Dále slova „N - nařízení“ považujeme za matoucí. 

Z textu není vůbec zřejmé, že se jedná o předpis EU a nikoli 

například o vnitrostátní předpis. Navrhujeme upravit. Slova 

„Z - zákon č. 111/1994 Sb.“ navíc bodě 2.2. přílohy č. 3 

nemají využití.  

Akceptováno. 
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Ministerstvo 

práce  

a sociálních 

věcí – 

doporučující 

připomínka 

K čl. I bod 12 (příloha č. 6) 

V § 27 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je 

nově uvedena povinnost pro zahraniční dopravce usazené 

v jiném členském státu Evropské unie, aby zajistili, že ve 

vozidle bude kopie dokladů prokazujících existenci 

pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu 

do českého jazyka. Jde o stejnou povinnost, kterou obsahuje 

§ 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a vztahuje 

se na pracovníky vyslané do České republiky. Do zákona o 

silniční dopravě byla tato povinnost přidána, aby bylo 

možné efektivně kontrolovat plnění podmínek pro vysílání 

řidičů prostřednictvím silničních kontrol, jeho novelou – 

zákonem 115/2020 Sb., účinnou dnem 1. července 2020. 

Vzor tabulek a formuláře o potvrzení kauce uvedené 

v návrhu vyhlášky však na tuto povinnost zavedenou 

zákonem č. 115/2020 Sb. nereflektují.  

Navrhujeme předložený návrh vyhlášky v tomto 

směru doplnit, případně uvést v odůvodnění vyhlášky, proč 

tomu tak není. 

Akceptováno. 

Dopravní úřady budou Ministerstvu dopravy vykazovat počet 

přestupků a celkovou výši uložených pokut rovněž i pro přestupek 

uvedený v § 35 odst. 3 zákona.  

Příloha č. 6 byla doplněna následovně: 

„Dopravce v rozporu s § 27 zákona nezajistil, aby byly ve vozidle 

kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu 

s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka (§ 35 odst. 3 

písm. b) zákona)“. 
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Jihomoravský 

kraj 

K čl. I bodu 11 (příloha č. 6): 

V navrhovaném úpravě přílohy č. 6 doporučuji 

nahradit pojem „správní delikt“ pojmem „přestupek“.  

V navrhovaném úpravě přílohy č. 6 je v hlavičce 

formuláře uveden chybně pojem „správní delikt“ místo 

„přestupek“. Místo uvedeného „Popis správního deliktu“ má 

být správně „Popis přestupku“, místo „Počet správních 

deliktů“ „Počet přestupků“ a místo „Celková výše 

uložených pokut za tento správní delikt“ je nutné uvést 

„Celková výše uložených pokut za tento přestupek“. 

Dopravní úřady podle zákona č. 111/1994 Sb. řeší pouze 

přestupky. 

Akceptováno. 

K čl. I bod 11 (příloha č. 6): 

V příloze č. 6 navrhujeme zrušit následující řádky ve 

spodní části formuláře: 

 Počet pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty 

 Celková výše pokut uložených za porušení právních 

předpisů zjištěných při kontrolách v provozovnách 

dopravců a při silničních kontrolách v Kč 

 Počet vydaných osvědčení o odborné způsobilosti 

 Počet pravomocných rozhodnutí o dobré pověsti 

dopravce nebo odpovědného zástupce. Z toho 

o výsledkem řízení byla ztráta dobré pověsti 

dopravce nebo odpovědného zástupce 

o výsledkem řízení bylo zachování dobré 

Vysvětleno 

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (dále jen „rpsd“) obsahuje 

podle § 34b odst. 1 zákona o silniční dopravě evidenci údajů  

o podnikatelích v silniční dopravě. Rpsd obsahuje evidenci pouze  

o podnikatelích v silniční dopravě ve smyslu § 2 odst. 4 věta třetí 

zákona o silniční dopravě. Rpsd tedy neobsahuje údaje například 

údaje o všech dopravcích ve smyslu § 2 odst. 4 věta první zákona  

o silniční dopravě, tedy o osobách, které provádějí jen třeba silniční 

dopravu pro vlastní potřebu ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o silniční 

dopravě. 

Podle § 34b odst. 2 písm. h) zákona o silniční dopravě se v rpsd 

uvádí identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl podle tohoto 

nebo jiného zákona uložen správní trest za přestupek uvedený  

v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí 

společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční 

dopravě nebo sankce za přestupek nebo trestný čin uvedený v přímo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSNEU47B)



Stránka 15 (celkem 16) 

pověsti dopravce nebo odpovědného 

zástupce 

 Počet sankcí pravomocně uložených dopravním 

úřadem za protiprávní jednání uvedená v příloze IV 

přímo použitelného předpisu Evropské Unie1) 

 Počet oznámení o pravomocně uložených sankcích 

dopravci nebo odpovědnému zástupci za protiprávní 

jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného 

předpisu Evropské Unie1), která dopravní úřad, jako 

orgán příslušný dle § 35a odst. 3 zákona k provedení 

řízení o dobré pověsti, obdržel 

 Počet sankcí pravomocně uložených za protiprávní 

jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného 

předpisu Evropské Unie1), které dopravní úřad 

oznámil orgánu příslušnému dle §35a odst. 3 zákona 

k provedení řízení o dobré pověsti 

Výše uvedené řádky jsou nadbytečné. Veškeré požadované 

údaje jsou průběžně zapisovány dopravními úřady do 

Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (dále jen RPSD)  

a dopravní úřady odpovídají za správnost a úplnost těchto 

údajů (dle § 34d odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb.). RPSD 

obsahuje evidenci údajů o podnikatelích v silniční dopravě 

a jejich odpovědných zástupcích a o řidičích taxislužby  

a evidenci vozidel taxislužby. Rejstřík podnikatelů v silniční 

dopravě je informačním systémem veřejné správy podle 

zvláštního zákona, jehož správcem je Ministerstvo dopravy. 

Ministerstvo dopravy má tudíž k dispozici tato data z RPSD. 

Je naprosto neúčelné tyto údaje přepisovat do tabulek  

a měsíčně odesílat duplicitně na Ministerstvo dopravy. 

použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádějí společná 

pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, byla-li 

tato sankce uložena orgánem jiného členského státu než České 

republiky, a dále druh a výše správního trestu nebo sankce a právní 

kvalifikace přestupku nebo trestného činu. Tyto identifikační údaje 

jsou však v rpsd vedeny pouze ve vztahu k podnikatelům v silniční 

dopravě a nikoliv všem dopravcům. Obdobně je tomu u údaje  

o počtu sankcí, pravomocně uložených dopravním úřadem za 

protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného 

předpisu Evropské unie. 

Oproti tomu jsou v tabulce dle přílohy č. 6 vyhlášky dopravními 

úřady zasílány údaje nejen o podnikatelích v silniční dopravě, ale  

o všech dopravcích, a to včetně druhé části uvedené tabulky (např. 

údaj o počtu pravomocných rozhodnutí a o celkové výši uložených 

pokut).  

Rovněž počet vydaných osvědčení o odborné způsobilosti není 

v rámci rpsd evidován, neboť rpsd obsahuje pouze údaj o počtu 

odborných zástupců k určitému datu a nikoliv počet nově vydaných 

osvědčení o odborné způsobilosti. Do rpsd se dále nezapisuje ani 

počet oznámení o pravomocně uložených sankcích dopravci nebo 

odpovědnému zástupci za protiprávní jednání uvedená v příloze IV 

přímo použitelného předpisu Evropské unie, která dopravní úřad, 

jako orgán příslušný podle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení  

o dobré pověsti, obdržel, nebo počet sankcí pravomocně uložených 

za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného 

předpisu Evropské unie, které dopravní úřad oznámil orgánu 

příslušnému podle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré 

pověsti. 

Údaje zapisované do tabulky v příloze č. 6 proto nelze považovat 

za duplicitně vedené v rpsd. Příloha č. 6 vyhlášky přitom uvádí 
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skutečnosti, na kterých je nezbytné trvat, z důvodu potřeb 

statistického vykazování těchto skutečností a povinnosti zasílání 

pravidelných zpráv orgánům Evropské unie. 

V Praze dne 11. srpna 2020 

Vypracoval: Ondřej Lafata, odbor silniční dopravy Podpis: 
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