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VIII. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 18. prosince 2020, 

s termínem sdělení připomínek do 20. ledna 2021. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 4 – k § 18g odst. 1 písm. d): 

V předmětném písmeni požadujeme za slova „III. třídy,“ 

vložit slova „včetně průjezdních úseků“. V návaznosti je 

pak rovněž nutné upravit důvodovou zprávu. 

Podle čl. 1 odst. 2 se směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/1936, kterou se mění směrnice 2008/96/ES 

o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, vztahuje na 

silnice, které jsou součástí transevropské silniční sítě, na 

dálnice a na jiné hlavní silnice, a to bez ohledu na to, zda se 

nacházejí ve fázi projektování, výstavby či provozu. 

Odstavec 3 daného článku se vztahuje i na projekty silniční 

infrastruktury, na něž se nevztahuje  

odstavec 2, které se nacházejí mimo městské oblasti, 

neslouží k obsluze sousedních nemovitostí a jsou 

dokončeny s využitím finančních prostředků Evropské unie, 

kromě silnic, které nejsou otevřené všeobecnému provozu 

motorových vozidel, jako například cyklistické stezky, nebo 

silnic, které nejsou určeny pro běžný provoz, jako například 

Vysvětleno 

Potvrzujeme, že v § 18g odst. 1 písm. a) až c) jsou zahrnuty i 

průjezdní úseky dálnic a silnic a navržená úprava je tak v souladu 

s požadavky směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1936, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení 

bezpečnosti silniční infrastruktury.  

Ve znění návrhu zákona zaslaného do mezirezortního 

připomínkového řízení znění byly průjezdní úseky zahrnuty i 

v písm. d). V tomto směru šlo navržené znění nad rámec výše 

uvedené směrnice, z níž vyplývá, že se instituty řízení bezpečnosti 

silniční infrastruktury mají ve vztahu k silnicím II. a III. třídy 

aplikovat na ty úseky, jež neprocházejí městskými oblastmi. 

Ministerstvo dopravy mělo původně v úmyslu rozšířit předmětnou 

úpravu i nad rámec požadavků směrnice, nicméně vzhledem 

k připomínkám, které proti tomu byly v mezirezortním 
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přístupové cesty k průmyslovým, zemědělským nebo lesním 

areálům. Čl. 1 odst. 4 věta druhá dále umožňuje do 

působnosti této směrnice zahrnout i silnice, které nejsou 

uvedeny v odstavcích 2 a 3,  

tj. i průjezdní úseky pozemní komunikace, které se nacházejí 

„v městské oblasti“. 

Navrhovaný § 18g odst. 1 písm. a) až c) podle našeho názoru 

zahrnuje i průjezdní úseky dálnice a silnice. V případě 

písmene d) je však třeba ošetřit i ty úseky, které vedou 

zastavěným územím obce a které trpí, jak vyplývá z 

policejní praxe, častými bezpečnostními deficity. Pokud by 

tedy byly finanční prostředky Evropské unie vynaloženy na 

výstavbu, rekonstrukci nebo opravu úseků silnic II. a III. 

tříd, pak by se požadavky na bezpečnost měly vztahovat i na 

průjezdní úseky těchto komunikací – bez ohledu na to, zda 

se jedná o zastavěné nebo zastavitelné území. Vyjmutím 

těchto úseků by se vytratil smysl celého opatření 

a docházelo by k dvojímu režimu na stejné komunikaci, 

případně k obcházení zákona. 

připomínkovém řízení vzneseny (zejména připomínky 

Jihomoravského kraje, který požaduje, aby se instituty řízení 

bezpečnosti silniční infrastruktury nevztahovaly na průjezdní úseky 

silnic II. a III. třídy s poukazem na finanční a administrativní 

náklady, které vzniknou krajům jakožto vlastníkům uvedených 

pozemních komunikací), od tohoto úmyslu upouští a z písm. d) 

budou vyňaty úseky v zastavěném území. 

Ministerstvo dopravy akcentuje bezpečnost pozemních 

komunikací, nicméně nechce jejich vlastníky zatěžovat v rozsahu 

větším než zcela nezbytném. To však vlastníkům pozemních 

komunikací nebrání uplatňovat uvedené instituty i u pozemních 

komunikací, u kterých jim to zákon přímo neukládá.  

Pokud jde o v připomínce namítaný „dvojí režim“ na stejné 

pozemní komunikaci, upozorňujeme, že v případě silnic II. a III. 

třídy podléhají posouzení bezpečnosti pouze úseky, jejichž 

výstavba, rekonstrukce nebo opravy byly nebo mají být 

spolufinancovány z prostředků Evropské unie. Posouzení 

bezpečnosti se tedy nevztahuje na celé pozemní komunikace, ale 

vždy pouze na předmětné úseky. „Dvojí režim“ se tedy uplatní tak 

jako tak. 

 K čl. I bodu 21 – k § 18m odst. 1 písm. b): 

V rámci návrhu zákona požadujeme stanovit subjekt 

(vzhledem k působnosti by bylo nejpříhodnější zřejmě 

Ministerstvo dopravy), který zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup k seznamu 

pozemních komunikací „s vysokým počtem dopravních 

nehod, při nichž došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví 

Akceptováno  
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v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci“, 

případně tento pojem, resp. výpočet upravit ve vyhlášce 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Pojem „vysoký počet dopravních nehod“ je právně neurčitý, 

pro adresáta právní normy (a povinnosti) pak obtížně 

srozumitelný. Například Centrum dopravního výzkumu, 

v. v. i., vydalo v roce 2014 metodiku „Identifikace kritických 

nehodových lokalit pomocí GIS analýzy polohy dopravních 

nehod". Pomocí ní jsou objektivně lokalizována místa 

dopravních nehod na mezikřižovatkových úsecích silnic, 

kdy vychází z existence přesných údajů o polohách 

dopravních nehod. Právě tento postup bychom jednoznačně 

doporučili použít při určování úseků pozemních komunikací 

podléhajících posuzování bezpečnosti, jež jsou v provozu 

déle než 3 roky (zda na nich dochází k „vysokému počtu 

dopravních nehod“). 

 K čl. I bodu 22 – k § 18n odst. 4 a 5: 

Požadujeme alespoň v důvodové zprávě vyjasnit právní 

povahu plánu zvyšování bezpečnosti pozemních 

komunikací sestavovaného Ministerstvem dopravy, neboť 

jeho charakter nelze z předloženého materiálu určit. 

Vysvětleno 

Plán zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací je z pohledu 

veřejného práva neregulativním úkonem veřejné správy, který 

adresátům nezakládá práva a povinnosti.  

Konkrétně lze pak plán zvyšování bezpečnosti pozemních 

komunikací zařadit mezi tzv. programovací úkony.  

Toto vysvětlení bude doplněno do příslušné kapitoly důvodové 

zprávy. 

 K čl. I bodu 55 – k § 22g odst. 4: 
Akceptováno 
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1. Ustanovení požadujeme upravit tak, aby lhůta 3 měsíců 

bez jakýchkoli pochybností dopadala na vydání 

rozhodnutí o předmětné žádosti (nikoli pouze na vydání 

rozhodnutí o udělení předmětného oprávnění).  

S některými dílčími úpravami by ustanovení znělo 

například následovně: „Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví udělí 

oprávnění k výkonu činnosti oznámeného subjektu na 

žádost žadateli, který splňuje požadavky kladené na 

oznámený subjekt přímo použitelným předpisem 

Evropské unie41). Splňuje-li žadatel kritéria stanovená 

příslušnými harmonizovanými normami42) nebo jejich 

částmi, předpokládá se, že splňuje požadavky kladené na 

oznámený subjekt v rozsahu, v němž se harmonizované 

normy na tyto požadavky vztahují. Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozhodne o 

žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti 

oznámeného subjektu do 3 měsíců ode dne jejího 

podání.“. 

2. Dále požadujeme nahradit formulaci „předpokládá se“ 

vhodnějším slovním spojením podle záměru 

předkladatele (např. „má se za to“), neboť aplikace 

dotčeného ustanovení nemusí být v praxi zcela 

jednoznačná (způsob aplikace tohoto ustanovení by 

případně měl být blíže vysvětlen alespoň v důvodové 

zprávě). Pro úplnost podotýkáme, že pojem „má se za 

to“ je z hlediska legislativní praxe (i v novelizovaném 

právním předpise) obvykle užíván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Zvolená formulace vychází z § 23 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., o 

posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 

ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že „Pokud subjekt 

posuzování shody může prokázat, že splňuje kritéria stanovená 

příslušnými harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž 

byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, 

předpokládá se, že splňuje požadavky na oznámené subjekty v 
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rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto požadavky 

vztahují.“.  

Souhlasíme s tím, že standardně se v těchto případech užívá pojem 

„má se za to“, nicméně při formulaci speciální právní úpravy se 

nechceme odchylovat od terminologie užité v obecné normě, neboť 

chceme předejít případným výkladovým problémům. 

 Nad rámec návrhu – k § 20a odst. 1 písm. e): 

1. Do návrhu požadujeme doplnit novelizační bod ve 

znění: „V § 20a odst. 1 písm. e) se slova „dobrovolných 

hasičů“ nahrazují slovy „požární ochrany“.“. Tím 

dojde ke zpřesnění definice osvobozených vozidel ze 

stávajících „jednotek dobrovolných hasičů“ 

na „jednotek požární ochrany“ v souladu s § 65 odst. 1 

písm. a) až d) a § 65a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dále navrhujeme slova „opatřených nápisem 

„HASIČI““ vypustit, neboť hasičské záchranné sbory a 

jednotky požární ochrany provozují v rámci své 

působnosti řadu užitkových a pomocných vozidel bez 

označení příslušným nápisem. I s ohledem 

na skutečnost, že vozidla budou evidována v systému 

časového zpoplatnění (vozidlo je identifikováno 

registrační značkou) a v systému elektronického 

mýtného, je nadále nutnost vizuální identifikace 

nápisem „HASIČI“ nadbytečná. 

Vysvětleno 

Návrh zákona je zaměřen výlučně na transpozici předpisů Evropské 

unie do vnitrostátního právního řádu, a to směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se 

mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických 

systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny 

informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Jiná 

materie není tímto návrhem zákona řešena.  

V připomínce uvedené požadavky jdou nad rámec návrhu a 

netýkají se transpozice uvedených směrnic, proto nemohou být do 

návrhu zapracovány. Navíc tyto požadavky nebyly vzneseny ani při 

nedávném projednávání návrhu novely zákona o pozemních 

komunikacích, který se týkal zpoplatnění pozemních komunikací 

(zavádění tzv. videotollingu). Právní úprava vozidel osvobozených 

od zpoplatnění přitom byla předmětem dílčí revize v této novele 

zákona (částečně iniciované i Ministerstvem vnitra), jež je účinná 

teprve od 1. ledna tohoto roku, a je tudíž neakceptovatelné tuto 

problematiku v předloženém návrhu opětovně otevírat.  
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Ministerstvo dopravy se však bude vznesenými požadavky zabývat 

v samostatné a již připravované novele zákona o pozemních 

komunikacích, která se bude týkat časového zpoplatnění a bude v ní 

řešena i otázka osvobození vozidel od zpoplatnění. V návaznosti na 

posouzení dopadů (zejména finančních) se principiálně nebráníme 

vypuštění omezení na vozidla opatřená nápisem „HASIČI“, ale 

v takovém případě se nabízí otázka, zda by k tomu nemělo být 

přistoupeno komplexně a zda by obdobné omezení nemělo být 

vypuštěno i u dalších vozidel. To je však nezbytné projednat 

s příslušnými rezorty, proto bude tato problematika řešena v další 

novele, která bude zaměřena přímo na tuto problematiku. 

 Nad rámec návrhu – k § 20a odst. 1 písm. q): 

Na konci písmene p) navrhujeme tečku nahradit čárkou a 

doplnit další písmeno ve znění: „q) jiného státu při 

poskytování humanitární pomoci a přípravě na ni.“. 

Toto nově doplněné ustanovení by mělo legislativně pokrýt 

osvobození od zpoplatnění zahraničních vozidel, která 

převážejí humanitární pomoc do České republiky nebo do 

jiné země v případě tranzitu přes území České republiky. 

Přípravou na humanitární pomoc se rozumí např. přeprava 

na mezinárodní cvičení v rámci přípravy na poskytování této 

pomoci. 

Vysvětleno 

Návrh zákona je zaměřen výlučně na transpozici předpisů Evropské 

unie do vnitrostátního právního řádu, a to směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se 

mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických 

systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny 

informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Jiná 

materie není tímto návrhem zákona řešena.  

V připomínce uvedený požadavek jde nad rámec návrhu a netýká 

se transpozice uvedených směrnic, proto nemůže být do návrhu 

zapracován. Navíc tento požadavek nebyl vznesen ani při 

nedávném projednávání návrhu novely zákona o pozemních 

komunikacích, který se týkal zpoplatnění pozemních komunikací 
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(zavádění tzv. videotollingu). Právní úprava vozidel osvobozených 

od zpoplatnění přitom byla předmětem dílčí revize v této novele 

zákona (částečně iniciované i Ministerstvem vnitra), jež je účinná 

teprve od 1. ledna tohoto roku, a je tudíž neakceptovatelné tuto 

problematiku v předloženém návrhu opětovně otevírat.  

Ministerstvo dopravy se však bude vzneseným požadavkem 

zabývat v samostatné a již připravované novele zákona o 

pozemních komunikacích, která se bude týkat časového 

zpoplatnění a bude v ní řešena i otázka osvobození vozidel od 

zpoplatnění. 

 Nad rámec návrhu – k § 25 odst. 5: 

Obecné užívání pozemních komunikací je nyní povoleno 

pouze při provozu vozidel, jejichž nejvýše přípustná 

hmotnost (zatížení na nápravu atd.) splňuje podmínky 

(limity) stanovené zákonem 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 jeho prováděcími předpisy. Z důvodu 

zájmu na dodržování emisních norem se však v poslední 

době zvětšuje hmotnost podvozků vozidel, které jsou 

konstrukčně určeny k užívání Hasičským záchranným 

sborem České republiky (dále jen „HZS ČR“) k výkonu jeho 

působnosti stanovené zvláštními právními předpisy 

(vlastním zásahům). Tato situace je za současného právního 

stavu řešitelná pouze omezením rozsahu výstroje a hasících 

Vysvětleno 

Návrh zákona je zaměřen výlučně na transpozici předpisů Evropské 

unie do vnitrostátního právního řádu, a to směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se 

mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických 

systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny 

informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Jiná 

materie není tímto návrhem zákona řešena.  

V připomínce uvedený požadavek jde nad rámec návrhu a netýká 

se transpozice uvedených směrnic, přičemž uvedená problematika 

může být řešena prostřednictvím změny vyhlášky č. 209/2018 Sb. 

K tomu již probíhají jednání mezi Ministerstvem dopravy a 

Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Je však 

třeba uvést, že paušálně udělená zákonná výjimka z povinnosti 
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prostředků (vody) ve vozidlech určených pro plnění úkolů 

jednotek HZS ČR, což by do budoucna mohlo vést jak ke 

snížení schopnosti HZS ČR plnit stanovené úkoly (zejména 

na úseku požární ochrany), tak především ke zvýšení rizika 

ohrožení životů, zdraví a majetku občanů. Proto se jeví jako 

nezbytné v případě vozidel užívaných HZS ČR umožnit 

provoz vozidel, která by současný hmotnostní limit 

překročila, a to formou výjimky, neboť z operativních 

důvodů není možné využít zvláštní povolovací režim zákona 

o pozemních komunikacích. 

Požadujeme tedy na konec odstavce 5 doplnit větu „V době 

mimořádné události nebo krizové situace11c) není třeba 

povolení ke zvláštnímu užívání podle odstavce 6 písm. a) pro 

vozidla složek integrovaného záchranného systému, pokud 

se podílejí na záchranných a likvidačních pracích nebo 

plnění krizových opatření.“. 

získat povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací není 

z důvodu ochrany pozemních komunikací, v níž spatřujeme rovněž 

důležitý veřejný zájem, přijatelná.  

Ministerstvo 

financí 

1. K finančním dopadům 

Požadujeme do předkládací zprávy explicitně uvést, že 

jakékoliv případné výdaje vyplývající z přijetí návrhu 

zákona budou zajištěny v rámci dosavadních 

výdajových limitů kapitoly MD a v rámci rozpočtů 

jednotlivých krajů. 

Akceptováno částečně 

Ministerstvo dopravy může konstatovat, že nové povinnosti 

plynoucí z předloženého návrhu, jež budou dopadat na stát, jakožto 

vlastníka dálnic a silnic I. třídy, budou hrazeny z příslušné kapitoly 

rozpočtu Ministerstva dopravy, resp. Státního fondu dopravní 

infrastruktury, aniž by bylo žádáno o navýšení finančních 

prostředků. V tomto směru bude rovněž doplněna předkládací i 

důvodová zpráva. 

Ve vztahu k povinnostem, které budou dopadat na silnice II. a III. 

třídy, jež vlastní kraje, ovšem nemůže Ministerstvo garantovat, že 

si kraje o navýšení svých rozpočtů v souvislosti s novými 
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povinnostmi plynoucími z tohoto návrhu nepožádají. Ministerstvo 

dopravy v tom nemůže nijak zabránit a nelze po něm ani legitimně 

požadovat doplnění důvodové zprávy v uvedeném smyslu. Lze 

ovšem dodat, že kraje v rámci svých rozpočtů získávají prostředky 

na správu jimi vlastněných pozemních komunikací, ze kterých by 

mohly pokrýt i náklady vyvolané novými povinnostmi. Stejně tak 

mohou být na správu pozemních komunikací vynakládány dle 

platné právní úpravy prostředky ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Nelze též vyloučit, že u úseků silnic II. nebo III. 

třídy, na jejichž výstavbu, rekonstrukci nebo opravu mají být 

využity prostředky Evropské unie, budou tyto prostředky 

využitelné i pro provádění činností předvídaných návrhem zákona.  

 2. K finančním dopadům 

Krajům přináší návrh zákona zcela novou povinnost 

posuzování bezpečnosti komunikací II. a III. třídy unijně 

spolufinancovaných. To může mít významný dopad do 

krajských rozpočtů. Žádáme definovat, z jakých zdrojů 

by kraje mohly tento dopad pokrýt. 

Vysvětleno 

Kraje získávají v rámci svých rozpočtů prostředky na správu jimi 

vlastněných pozemních komunikací, ze kterých by mohly pokrýt i 

náklady vyvolané novými povinnostmi. Stejně tak mohou být na 

správu pozemních komunikací vynakládány dle platné právní 

úpravy prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nelze 

též vyloučit, že u úseků silnic II. nebo III. třídy, na jejichž výstavbu, 

rekonstrukci nebo opravu mají být využity prostředky Evropské 

unie, budou tyto prostředky využitelné i pro provádění činností 

předvídaných návrhem zákona.  

 3. K bodu 64 (§ 43d) 

Ustanovení nově upravuje působnost celního úřadu v 

případě, kdy je ze spáchání přestupku podle § 42a odst. 

2, § 42a odst. 3 písm. f) nebo § 42b odst. 2 písm. c) 

návrhu zákona podezřelý řidič nebo provozovatel 

Akceptováno částečně 

V případě vyřízení přestupku uložením pokuty příkazem na místě 

není potřebné upravovat povinnost zaslat informační formulář 

přestupci, neboť pachatel přestupku na místě souhlasí s právní 
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vozidla, které je registrováno v jiném členském státě 

Evropské unie. Celní úřad podle navrhovaného 

ustanovení zašle výše uvedené osobě spolu s oznámením 

o zahájení řízení informační formulář v úředním jazyce 

tohoto členského státu Evropské unie. 

 

1. Informační formulář by se měl týkat podle znění 

navrhovaného ustanovení jen případů nezkráceného 

přestupkového řízení (dovozeno ze slov „ …zašle celní 

úřad spolu s oznámením o zahájení řízení informační 

formulář…“). Pokud je toto opravdu záměrem 

navrhované právní úpravy, mělo by to být v textu 

výslovně uvedeno např. explicitní úpravou, že se 

uvedený postup nevztahuje na příkazní řízení a řízení na 

místě. 

V rozhodovací praxi celních úřadů je však možnost 

rozhodovat příkazem v hojné míře využívána (§ 90 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, 

ve znění pozdějších předpisů, ve spojitosti s § 150 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“)). Pro případ, kdy je 

proti příkazu vydanému jako první úkon v řízení podán 

odpor, se pokračuje v řízení o přestupku, jako by se 

jednalo o klasické nezkrácené řízení (§ 150 odst. 3 

správního řádu). V takovémto případě by obviněný z 

přestupku na rozdíl od případů, kdy se řízení zahajuje 

oznámením, které je podle § 43d odst. 1 návrhu zákona 

doplněno informačním formulářem v „mateřském“ 

kvalifikací přestupku i s tím, jaký správní trest je mu za něj ukládán, 

přestupek je tím vyřešen a správní řízení není zahajováno. Ze 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. 

března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr 

mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se 

nezaplacení silničních poplatků v Unii ani neplyne požadavek, aby 

i u příkazu na místě byl informační formulář zasílán přestupci. 

Vzhledem k tomu, že v případě vyřízení přestupku uložením 

pokuty příkazem na místě není zahajováno správní řízení, není tedy 

ani zasíláno oznámení o zahájení řízení. Povinnost zaslat 

informační formulář tedy v tomto případě nevznikne a není potřeba 

ji výslovně vylučovat. Tyto skutečnosti uvedeme i v důvodové 

zprávě. 

Pokud jde o příkaz, do návrhu bude doplněno, že se informační 

formulář zasílá i spolu s příkazem, pokud je vydáván jako první 

úkon v řízení. 

Současně bude rozšířen okruh skutkových podstat přestupků, 

k nimž se váže zasílání informačního formuláře. 

Pokud jde o dílčí novelu zákona č. 13/1997 Sb. provedenou 

zákonem č. 609/2020 Sb., v důsledku níž se působnost celních 

úřadů při výkonu státního odborného dozoru považuje za výkon 

správy daní, sdělujeme, že tuto skutečnost bereme na vědomí. 
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jazyce, byl krácen na svých právech být informován o 

podstatě obvinění, ačkoli je jeho procesní postavení 

stejné. Uvedené ustanovení návrhu zákona na tuto 

variantu, kdy může být přestupkové řízení fakticky 

zahájeno doručením příkazu, nepamatuje. Stejně tak se 

nepamatuje na možnost řešit věc příkazem na místě. 

Navrhované znění by přitom mohlo vést k nesprávnému 

výkladu, že v případě řidičů nebo provozovatelů 

usazených v jiném členském státě Evropské unie by při 

naplnění skutkových podstat uvedených v tomto 

ustanovení nebylo možné o věci rozhodnout příkazovým 

blokem. V tomto směru je toto ustanovení nepřesné. 

Navrhuje se proto upravit ustanovení § 43d odst. 1 

návrhu zákona v tom smyslu, že osobám uvedeným v 

tomto ustanovení se informační formulář doručuje 

buďto spolu s oznámením o zahájení řízení nebo spolu s 

příkazem, pokud je vydáván jako první úkon v řízení 

včetně uvedení dopadu zavedení nového formuláře při 

vydání příkazu na místě. 

 

2. Informační formulář se podle znění navrhovaného 

ustanovení týká jen vybraných skutkových podstat 

řidičů (§ 42a odst. 2, odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“)) a 

provozovatelů (§ 42b odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 

Sb.), které výslovně postihují jen nezajištění úhrady 

mýtného nebo neuhrazení časového poplatku. V tomto 
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ohledu je potřeba upozornit na skutečnost, že i jiné 

skutkové podstaty v sobě zahrnují neuhrazení mýtného 

(např. § 42a odst. 3 písm. a) – užití vozidla bez 

funkčního elektronického zařízení, nebo písm. c) zákona 

č. 13/1997 Sb. – užití zpoplatněné pozemní komunikace 

nezaevidovaným vozidlem). V těchto a některých 

dalších případech se lze domnívat, že i tyto skutkové 

podstaty jsou v poměru speciality k „nezajištění úhrady 

mýtného“ a jednočinný souběh je zde vyloučen. Má-li 

dojít k zavedení informačního formuláře, není jasný 

důvod (a nevyplývá to ani z důvodové zprávy), proč se 

má týkat právě jen skutkových podstat uvedených v § 

43d odst. 1 návrhu zákona. 

 

3. S ohledem na výše uvedené zmiňujeme dílčí novelu 

zákona č. 13/1997 Sb. provedenou zákonem č. 609/2020 

Sb., v důsledku čehož se působnost celních úřadů při 

výkonu státního odborného dozoru považuje za výkon 

správy daní, s výjimkou řízení o přestupcích, což má 

dopad na úkony CÚ před zahájením přestupkového 

řízení. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

Obecně 

1.  

Upozorňujeme, že v současné době je v Poslanecké 

sněmovně projednáván návrh nového stavebního zákona 

(ST 1008) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím stavebního zákona (ST 1009), jehož 

Akceptováno 
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součástí je také návrh na změnu zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích.  

 

Případné přijetí návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (ST 

1009), vyvolá požadavek na změnu obsahu předloženého 

znění do MPŘ a požadujeme proto zajistit jeho soulad 

s citovaným sněmovním tiskem. 

Ministerstvo 

obrany 

1. Za bod 23 návrhu požadujeme vložit nový bod 

V § 22 odst. 4 větě poslední se slova „podle § 20a odst. 2“ 

nahrazují slovy „vozidel osvobozených od zpoplatnění 

podle § 20a odst. 1 písm. b), jde-li o vozidla ozbrojeného 

bezpečnostního sboru jiného státu, vozidel osvobozených 

od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. c), má-li vozidlo 

přidělenu vojenskou poznávací značku nebo jedná-li se 

o vozidlo ozbrojených sil jiného státu na základě 

vzájemnosti a vozidel podle § 20a odst. 2.“ 

Odůvodnění:  

Předmětný zákon stanoví v § 21b Zaznamenávání 

osvobození vozidel od časového zpoplatnění, že dnem 1. 

ledna 2021 se Oznámení a záznam o osvobození vozidla od 

zpoplatnění neprovádí u vozidla osvobozeného od 

zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. b), jde-li o vozidlo 

ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu a u vozidla 

osvobozeného od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. c), 

má-li přidělenu vojenskou poznávací značku. 

Předpokládáme, že po zavedení elektronického systému 

Akceptováno částečně 

Ustanovení § 22 odst. 4 bude upraveno tak, že nově nebudou muset 

být vybavena elektronickým zařízením vozidla, která mají 

vojenskou registrační značku.  

Pokud jde o vozidla ozbrojených sil jiného státu na základě 

vzájemnosti, u nich nelze rezignovat na jejich vybavení 

elektronickým zařízením, neboť z jejich registrační značky nelze 

rozpoznat, že se jedná o vozidla od zpoplatnění osvobozená. Tato 

vozidla se však po zpoplatněných pozemních komunikacích 

pohybují zpravidla v režimu zvláštního užívání, ve kterém 

elektronickým zařízením vybavena být nemusí.  
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časového zpoplatnění nebude nutné, aby výše uvedená 

vozidla v systému elektronického mýtného musela být pro 

účely kontroly vybavena elektronickým zařízením tak jako 

doposud. Vzhledem k tomu, že nový systém kontroly je 

založen na čtení registračních značek, jeví se vybavování 

vozidel ozbrojených sil a Vojenské policie (osvobozených 

od poplatků) elektronickým zařízením zcela nadbytečným.  

Generálnímu štábu AČR se již podařilo v rámci předchozí 

novely zákona uplatnit výjimku pro silniční vozidla do 3,5 

tuny registrovaných pod VPZ, kdy Ministerstvo obrany tato 

vozidla nemá povinnost hlásit Státnímu fondu dopravní 

infrastruktury, jelikož je zřejmé, že podle odlišné podoby 

značky se jedná o vozidla ozbrojených sil ČR. Tato kontrola 

je prováděna videodetekcí. Výše uplatněná výjimka zajistí 

pro vozidla nad 3,5 tuny registrovaná pod VPZ výjimku od 

povinnosti vybavit je elektronickým palubním zařízením, 

kdy opět tato vozidla budou kontrolována pomocí 

videodetekce.  

K tomu je třeba zdůraznit, že jen zabudování elektronických 

zařízení do vozidel ozbrojených sil a Vojenské policie s 

sebou nese pro rezort Ministerstva obrany vynaložení 

nemalých finančních prostředků a také nadbytečnou 

administrativní zátěž. Zároveň nová elektronická zařízení 

fungují na bázi systému GPS, což znamená potenciální 

možnost sledovat pohyb a umístění vozidel ozbrojených sil 

ČR.  

 2. Za bod 63 návrhu požadujeme vložit nový bod (§ 29a) 
Akceptováno 
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V § 29a požadujeme zrušit odstavec 2.  

Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že předkládaným návrhem se v § 29a 

odst. 1 písm. d) a e) zrušují, nemá odstavec 2, který se těchto 

písmen týká, smysl.  

Ministerstvo 

zemědělství 

Požadujeme v § 25 uvést odstavec 5 ve znění: 

 

„(5) Povolení ke zvláštnímu užívání není třeba pro 

zemědělské stroje, jejichž rozměry nebo hmotnost 

přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy10) nebo 

jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví 

zvláštní právní předpis2). V době branné pohotovosti státu 

není třeba povolení ke zvláštnímu užívání také pro vozidla 

Armády České republiky.“.  

 

Odůvodnění: 

Pro každoročně se opakující činnost spočívající v 

zabezpečení zemědělských prací vedoucích k výrobě 

komodit pro výživu obyvatelstva, představuje opakované 

podávání žádosti ke strojům a zařízením, která disponují 

platnými listinami (např. technický průkaz), s povinností 

nesplnitelného časového trasování jednotlivých jízd 

(závislost na počasí), neúměrnou administrativní zátěž, a to 

jak pro podnikatele, tak pro stát.  

 

Bez zbytečného opakovaného podávání stejné žádosti je 

situace řešena například ve Slovenské republice. 

Neakceptováno - ROZPOR 

Návrh zákona je zaměřen výlučně na transpozici předpisů Evropské 

unie do vnitrostátního právního řádu, a to směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se 

mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických 

systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny 

informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Jiná 

materie není tímto návrhem zákona řešena.  

V připomínce uvedený požadavek jde nad rámec návrhu a netýká 

se transpozice uvedených směrnic. 

Současně je potřeba uvést, že pokud jde o užívání silnic II. a III. 

třídy zemědělskými stroji, bylo již v loňském roce vydáno opatření 

obecné povahy podle § 24b zákona o pozemních komunikacích 

(opatření obecné povahy ze dne 25. ledna 2020, č. j. 308/2019-120-

SSU/19), které užívání silnic II. a III. třídy většinou těchto strojů 

povoluje. 

Kromě toho Ministerstvo dopravy nyní vydalo další obdobné 

opatření obecné povahy, a to ve vztahu k silnicím I. třídy. 
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Povolení zvláštního užívání pro zemědělské stroje tedy v rozsahu 

předvídaném uvedenými opatřeními obecné potřeby již nebude 

potřeba. 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a 

z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Dle rozdílové tabulky se v § 22b odst. 1 zákona  (čl. I bodu 

24) vypouští odkaz na směrnici 2004/52/ES, což se 

odůvodňuje zrušením rozhodnutí 2009/750/ES. To 

považujeme za nesrozumitelné a navrhujeme upravit.  

Úprava návrhu zasahuje do implementační úpravy ke 

směrnici 2011/76/EU. Navrhujeme upravit srovnávací 

tabulku také k této směrnici. 

V novelizačním bodě 50. navrhujeme slovo „sytému“ 

nahradit slovem „systému“. 

Akceptováno 

 1. Navrhujeme vyjasnit zajištění implementace těchto 

ustanovení směrnice 2008/96/ES, ve znění směrnice 

2019/1936: 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBYYBXB93)



17 
 

- čl. 1 odst. 5: Tato směrnice se nepoužije na silnice 

v tunelech, na které se vztahuje směrnice 

2004/54/ES;  

- čl. 5 odst. 2 písm. a) stanoví povinnost provádět 

posouzení bezpečnosti na základě vizuální prohlídky 

konstrukčních vlastností silnice. Máme pochybnosti, 

zda navrhované ustanovení § 18m odst. 1 písm. a) 

zákona hovořící o skutečném stavu pozemní 

komunikace obnáší totéž; 

- čl. 5 odst. 3: Následná posouzení … musí být 

dostatečně častá, … v každém případě musí být 

prováděna alespoň jednou za pět let. Transpoziční § 

18m odst. 4 zákona hovoří o provedení vždy 

v průběhu pátého kalendářního roku následujícího 

po zpracování předchozích zpráv. Úmyslem 

předkladatele je stanovit maximální možnou 

pětiletou lhůtu, což by mělo být odůvodněno. Nadto 

navrhujeme přezkoumat, zda navrhovaná formulace 

vždy dodržení směrnicového požadavku pěti let 

zajišťuje. Máme obavy, že tomu tak být nemusí; 

- čl. 6 odst. 1: Navrhujeme ospravedlnit, že koncept 

bezpečnostních inspekcí upravených ve vyhlášce je 

dostatečnou transpozicí (a vhodných ekvivalentem) 

směrnicového ustanovení, které stanoví povinnost 

zajistit provádění pravidelných inspekcí bezpečnosti 

silničního provozu, jak jsou také definovány v čl. 2 

Akceptováno 

 

 

 

Vysvětleno 

Český předklad tohoto ustanovení není zcela přesný. V anglické 

verzi je uvedeno „of the design characteristics of the road (in-built 

safety)“. Z anglického znění je tedy patrné, že význam tohoto 

ustanovení je širší a odpovídá textaci znění § 18m odst. 1 písm. a) 

návrhu zákona. 

 

Akceptováno částečně. 

Důvodová zpráva byla upravena. Ve vztahu k pětileté lhůtě lze 

uvést, že § 18m odst. 4 předvídá, že posouzení pozemních 

komunikací podléhajících posuzování bezpečnosti musí 

proběhnout vždy v průběhu pátého kalendářního roku následujícího 

po zpracování předchozích zpráv o posouzení jím vlastněných 

pozemních komunikací. Toto vymezení lhůty nelze zpřísnit ani 

rozvolnit, neboť jsou na něj v navržené právní úpravě navázány 

další postupy. Předmětné nastavení tedy zaručuje vzájemnou 

synchronizaci jednotlivých postupů. 

 

 

Vysvětleno 

Směrnice neurčuje členským státům EU, zda mají být transpoziční 

opatření přijata ve formě zákona nebo vyhlášky. § 9 odst. 3 zákona 

o pozemních komunikacích ukládá vlastníkovi pozemní 

komunikace, aby prováděl její prohlídky, přičemž bezpečnostní 
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odst. 7a téže směrnice, a které mají být prováděny 

s dostatečnou četností. Vyhláška č. 104/1997 Sb. 

stanoví provádění jednou za pět let. Není dále 

jednoznačné, zda jsou dostatečně odlišeny od jiných 

instrumentů řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury (zejm. v § 18m a § 18n zákona);  

- čl. 6 odst. 3 stanoví povinnost zajistit bezpečnost 

úseků přiléhajících k silničním tunelům, na které se 

vztahuje směrnice 2004/54/ES, pomocí společných 

inspekcí bezpečnosti, které mají být dostatečně 

časté, tj. alespoň jednou za šest let. Není zřejmé, zda 

bude dostačovat transpoziční úprava ve vyhlášce, jak 

je v materiálu uváděno; 

- čl. 6a odst. 3: Cílené inspekce má dle směrnice 

provádět skupina odborníků. Transpoziční úprava v 

§ 18n odst. 1 věta druhá hovořící o skupině nejméně 

3 fyzických osob není dle našeho názoru dostatečná. 

Navrhujeme upravit; 

- čl. 6a odst. 4: Navrhujeme ospravedlnit, že 

navrhovaná úprava § 18n odst. 3 zákona je 

dostatečnou implementací směrnicového 

ustanovení. Ustanovení zákona je nadáno širokou 

mírou uvážení, když stanoví, že vlastník pozemních 

komunikací „vybere“ úseky pozemních komunikací, 

které budou podléhat nápravným opatřením. Jsme 

inspekce je jednou z nich a její podrobnější úprava je obsažena na 

základě zákonného zmocnění v § 9 odst. 5 zákona o pozemních 

komunikacích ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. Další instrumenty řízení 

bezpečnosti silniční infrastruktury jsou vymezeny v § 18m a § 18n 

návrhu zákona a toto rozlišení je dostatečné. 

 

 

Vysvětleno 

S ohledem na zákonné zmocnění v § 9 odst. 6 zákona o pozemních 

komunikacích, dle kterého prováděcí právní předpis stanoví 

členění, rozsah, obsah, četnost a způsob provádění prohlídek dálnic, 

silnic a místních komunikací, lze dosáhnout transpozice tohoto 

ustanovení prostřednictvím změny vyhlášky č. 104/1997 Sb., jak je 

ve srovnávací tabulce předvídáno. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Formulaci „vybere vlastník pozemních komunikací“ je třeba chápat 

jako vyjádření povinnosti vlastníka pozemních komunikací vybrat 

úseky pozemních komunikací, u nichž nápravná opatření povedou 

k výraznému zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů vynakládaných 

v důsledku dopravních nehod, a to na základě kritérií, jež jsou 

vymezeny ve směrnici (viz čl. 6a odst. 5). 
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názoru, že v transpoziční úpravě není vyjádřena ona 

„nezbytnost“, o které směrnice hovoří; 

- čl. 6e: Dle srovnávací tabulky bude příslušným 

systémem C-Roads Czech Republic. Navrhujeme 

vysvětlit, zda takový systém má parametry 

stanovené směrnicí, tj. umožňuje účastníkům 

podávat informace do online systému dostupného 

všem;  

- příloha IV bod 1: Zprávy o nehodách mají nově 

obsahovat určení místa nehody (co možná 

nejpřesnější), včetně souřadnic GSNN. Směrnice je 

tedy konkrétnější v požadavku na určení místa 

nehody. Navrhujeme transponovat podrobněji (§ 123 

zákona o silničním provozu). 

 

 

 

Vysvětleno 

Předmětné ustanovení je třeba vnímat jako doporučující 

ustanovení, což je více zřejmé z anglického znění směrnice. 

 

 

 

 

Akceptováno 

Připomínce bude vyhověno novelizací vyhlášky č. 32/2001 Sb., o 

evidenci dopravních nehod. 

 2. V případě směrnice 2019/520 navrhujeme prokázat 

zajištění těchto ustanovení: 

- čl. 5 odst. 7, 8 a 9 stanoví řadu povinností, které jsou 

dle předkladatele obsaženy v přímo použitelném 

předpise EU, proto je není nutno výslovně 

transponovat. Žádáme zpřesnění (rozepsání) 

výkaznictví, aby tato skutečnost mohla být z naší 

strany ověřena; 

- čl. 6 odst. 1 obsahuje povinnost posoudit problém 

s dotčenými zúčastněnými stranami v případě, že by 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Provozovatel systému elektronického mýtného je ze zákona 

povinen zajistit fungování tohoto systému. Pokud by se problémy 
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se vyskytly problémy s interoperabilitou EETS. 

Odpovídající transpoziční ustanovení nebylo 

nalezeno; 

- čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 15 odst. 1 

pododstavec první obsahuje opatření při zavedení 

nového elektronického systému. Odpovídající 

transpoziční ustanovení nebylo nalezeno; 

- čl. 6 odst. 2 třetí pododstavec a čl. 15 odst. 1 druhý 

pododstavec předpokládají při podstatné úpravě 

systému získávání nové akreditace. Není zřejmé, zda 

s tím vnitrostátní právní úprava počítá. Obdobně se 

stanovením a zveřejněním podrobného plánu 

opětovného posuzování shody a vhodnosti; 

- čl. 6 odst. 3 třetí pododstavec stanoví zákaz 

vyžadovat používání zvláštních technických řešení 

nebo postupů. Není zřejmé, kde se tato povinnost 

odráží; 

 

- čl. 8 odst. 2 stanoví možnost subjektu pro výběr 

mýtného požadovat od poskytovatele EETS platbu 

za veškeré doložené výkazy o mýtném a za veškeré 

doložené nevykázání mýtného (byť si nejsme jisti, 

zda taková úprava obecně ladí s konceptem 

s interoperabilitou EETS vyskytly, vyplývá z výše uvedeného 

povinnost přijmout odpovídající opatření, tedy i posouzení 

problému se zúčastněnými stranami a přijetí nápravných opatření. 

 

Vysvětleno 

Česká republika již má zaveden elektronický systém pro výběr 

mýtného, ustanovení týkající se zavádění nového systému nejsou 

tedy pro ni relevantní.  

 

Vysvětleno 

Akreditace při podstatné úpravě systému je upravena § 22g odst. 9 

návrhu zákona (ten užívá pojem „postup opětovného posouzení 

jejich shody a vhodnosti pro použití“) a též v příloze II nařízení 

(EU) 2020/204. 

 

Vysvětleno 

Transpozice je zajištěna § 22g odst. 1 zákona, který požaduje, aby 

provozovatel systému elektronického mýtného a poskytovatel 

evropského mýtného užívali pouze takové prvky systému 

elektronického mýtného, které splňují unijní požadavky. Jiná 

zvláštní technická řešení nejsou povolena 

 

Vysvětleno 

Transpozice je zajištěna v § 22c odst. 1 písm. e) a odst. 4.  
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směrnice). Není zřejmé, kde se tato povinnost 

odráží; 

- čl. 8 odst. 3 věta druhá obsahuje konkretizaci 

náležitostí dohody mezi subjektem pro výběr 

mýtného a poskytovatelem EETS. Není zřejmé, kde 

se tento požadavek odráží; 

- čl. 9 věta druhá: navrhujeme více vykázat transpozici 

povinnosti na žádost poskytnout smírčímu orgánu 

nebo soudnímu orgánu příslušné informace; 

- čl. 10 odst. 1: Věta první výslovně uvádí zákaz 

diskriminace uživatelů EETS při poskytování služby 

EETS. Dáváme ke zvážení, zda v návrhu neupravit 

výslovně. Věta druhá dále uvádí, že uživatelé EETS 

mají být informování také o právech vyplývajících 

z platných právních předpisů o ochraně osobních 

údajů. Rovněž explicitnější vyjádření této 

informační povinnosti je žádoucí; 

- čl. 12 odst. 5: není zřejmé, zda má smírčí orgán 

(ÚPDI) pravomoc pro zajištění výměny informací 

dle směrnicového ustanovení. Navrhujeme 

pravomoc vykázat; 

- čl. 15 odst. 2 první pododstavec a čl. 17: Navrhujeme 

vysvětlit, jak právně a fakticky bude zkušební 

prostředí vytvořené subjektem pro výběr mýtného 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Ve vztahu k tomu, jak bude právně a fakticky zkušební prostředí 

vypadat lze odkázat na právní úpravu obsaženou v příloze III části 
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vypadat a zda rozhodnutí, která má dle čl. 17 tento 

subjekt přijímat, budou naplňovat požadavky 

směrnicového ustanovení. Vzhledem k vyjádření 

předkladatele, že se použijí postupy dle občanského 

práva (viz poznámka ve srovnávací tabulce k čl. 17) 

máme obavy, zda bude v tomto případě směrnice 

dodržena;  

 

- čl. 16 odst. 3 stanoví další procesní pravidla týkající 

se ochranného postupu. Navrhujeme vykázat 

transpozici toho ustanovení; 

- čl. 21: Ustanovení upravuje vedení národních 

elektronických rejstříků. Navrhujeme ospravedlnit, 

že není nutná tvorba aplikace - nového rejstříku, ale 

postačí zveřejnění příslušných údajů způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, jak je navrhováno v § 

22h odst. 4 zákona. Dále směrnice stanoví, že 

v rejstříku je nutno uvádět informace o kontextových 

údajích mýtného čl. 21 odst. 1 písm. a) bod iii, 

které se dle čl. 2 odst. 15 směrnice jeví být širší než 

slova „kritéria, podle kterých jsou rozlišovány sazby 

mýtného“ dle navrhovaného § 22h odst. 4 písm. c) 

zákona. Nadto navrhujeme vykázat, že je naplněn 

požadavek na přesnost údajů, jak žádá čl. 21 odst. 2 

směrnice; 

V nařízení (EU) 2020/204. Ve vztahu k čl. 17 lze pak uvést, že 

vzhledem k soukromoprávnímu charakteru vztahu mezi subjektem 

pro výběr mýtného a výrobcem nebo poskytovatelem EETS je 

řešení všech sporů zajišťováno v ČR standardními postupy v rámci 

občanského práva. Stejným způsobem je řešena i transpozice 

obdobného požadavku obsaženého v řadě jiných směrnic Evropské 

unie upravujících technické požadavky a postupy vztahující se 

k různým výrobkům.  

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno částečně 

Ustanovení směrnice nestanoví, jak má být tento požadavek 

naplněn. Současně lze uvést, že obdobné ustanovení bylo obsaženo 

i v rozhodnutí 2009/750/ES, kdy Evropská komise v rámci 

infringementu, který vůči ČR vedla, tento způsob implementace 

nerozporovala. Zveřejnění příslušných údajů způsobem 

umožňujícím dálkový přístup tedy lze považovat za adekvátní 

způsob implementace.  

Pokud jde o vhodnější transpozici termínu „kontextové údaje 

mýtného“, připomínce bude vyhověno.  

Ve vztahu k přesnosti údajů lze uvést, že tyto údaje bude 

zveřejňovat způsobem umožňující dálkový přístup Ministerstvo 

dopravy, jehož samozřejmou povinností je tyto údaje vést tak, aby 

byly „přesné“. 
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- čl. 23 a příloha I: Dle čl. 23 odstavce 1 musí být 

údaje, které jsou předmětem výměny informací mezi 

členskými státy, v souladu s přílohou I směrnice. 

Ustanovení bude dle našeho názoru implementováno 

převážně fakticky. Dále, dle čl. 23 odstavce 4 bude 

výměna informací prováděna za použití aplikace 

Eucaris. Není zřejmé, zda budou dodrženy 

požadavky směrnice; 

 

 

- čl. 24 odst. 2: Informační dopis má obsahovat také 

informaci o právu vznést námitku a mít přístup 

k informacím. Navrhujeme doplnit do návrhu (§ 43d 

odst. 2); 

- čl. 27: Směrnice obsahuje konkrétní požadavky na 

ochranu osobních údajů. Navrhujeme prokázat, že 

jsou všechny naplněny. Příkladmo právo na 

informace dle čl. 27 odst. 4 směrnice. 

Vysvětleno 

Výměna informací bude implementována jednak fakticky a dále též 

ustanovením § 5 odst. 8 zákona č. 56/2001 Sb. Jediným údajem, 

který je ve směrnici 2019/520 uveden nad rámec údajů, které jsou 

již aktuálně předmětem výměny údajů na základě stávající zákonné 

úpravy, je údaj o emisní třídě vozidla. Tento údaj je veden v registru 

silničních vozidel podle § 4 odst. 3 písm. k) zákona č. 56/2001 Sb., 

přičemž doplnění odkazu na toto ustanovení v § 5 odst. 8 písm. a) 

zákona č. 56/2001 Sb. je navrhováno pozměňovacím návrhem ke 

sněmovnímu tisku č. 1046. Tato skutečnost je též zachycena ve 

srovnávací tabulce. 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 3. Navrhujeme vyjasnit, zda je v § 18g odst. 3 zákona 

plně transponován požadavek z přílohy I bodu 1 písm. b) 

směrnice 2008/96/ES, aby první hodnocení záměru 

obsahovalo i zhodnocení možného vývoje v případě 

nečinnosti. 

Akceptováno 

 

 4. Vztah návrhu k odvozené legislativě Komise Vysvětleno 
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Jde-li o vztah návrhu k přímo použitelným předpisům EU, 

které blíže provádějí směrnici 2019/520, navrhujeme 

vyjasnit, zda je s nimi provedena dostatečná provazba – viz 

úprava klasifikace vozidel v čl. 2 a příloze I nařízení 

2020/203 či úprava přehledu o oblasti EETS v čl. 3 a příloze 

II nařízení 2020/204 a úprava rozhraní v čl. 4 a příloze I 

nařízení 2020/204. Dále je na zvážení, zda nedoplnit odkaz 

na příslušné nařízení v § 22c odst. 1 písm. a), neboť v čl. 6 

odst. 6 je směrnice 2019/520 výslovně zmiňuje.    

V případech, kde bylo třeba provazbu mezi ustanoveními návrhu 

zákona transponujícími ustanovení směrnice 2019/520 do českého 

právního řádu učinit, obsahuje návrh zákona odkazy na příslušná 

nařízení (viz zejména § 22g). Lze nicméně uvést, že nařízení 

představuje přímo použitelný předpis a jeho ustanovení jsou přímo 

použitelná sama o sobě, tedy bez ohledu na tuto provazbu. 

 K novelizačnímu bodu 64. - § 43d (Informační formulář) 

Navrhované ustanovení § 43d zákona předpokládá užití 

informačního dopisu pouze vůči řidiči nebo provozovateli 

vozidla, které je registrováno v jiném členském státě EU. 

Směrnice takové omezení výslovně nestanoví. Navrhujeme 

vyjasnit, z čeho předkladatel usuzuje, že se dané ustanovení 

nevztahuje na vozidla registrovaná v České republice, resp. 

ustanovení ve vztahu k takovým vozidlům transponovat, či 

vykázat transpozici stávající vnitrostátní právní úpravou.  

Vysvětleno 

Užití informačního dopisu pouze vůči řidiči nebo provozovateli 

vozidla, které je registrováno v jiném členském státě EU, je 

odůvodněno účelem a předmětem právní úpravy obsažené ve 

směrnici 2019/520, jímž je mimo jiné „usnadnění přeshraniční 

výměny údajů o registraci vozidel, které se týkají vozidel a 

vlastníků nebo držitelů vozidel, u nichž došlo k nezaplacení 

jakýchkoli silničních poplatků v EU“. Tato skutečnost je vyjádřena 

v čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 2019/520. Přeshraniční aspekt je 

též zdůrazněn v bodě 5 preambule této směrnice. Tyto skutečnosti 

budou doplněny i do důvodové zprávy.  

Jihočeský kraj Záměrem Ministerstva dopravy je dle důvodové zprávy do 

zákona přenést unijní institut hodnocení dopadů na 

bezpečnost silničního provozu u projektů infrastruktury, a to 

z důvodu zde popsaného rozšíření věcné působnosti novely 

unijní směrnice o řízení bezpečnosti infrastruktury. 

Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, dle které bylo uvedené hodnocení 

doposud prováděno, totiž nezavazuje kraje, které jsou 

Vysvětleno 

Potvrzujeme, že instituty posouzení bezpečnosti nedopadají na 

všechny silnice II. a III. tříd, ale pouze na úseky, na jejichž 

výstavbu, rekonstrukci nebo opravu byly nebo mají být využity 

prostředky Evropské unie, tak jak je vymezeno směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 

2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti 
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vlastníky silnic II. a III. třídy. Navíc, optimální je provedení 

transpozice požadavků vyplývajících z unijní směrnice 

formou právního předpisu, nikoli metodiky. S výše 

popsanými novými požadavky unijního práva není stávající 

vnitrostátní právní úprava slučitelná a je tak nutno přistoupit 

k podstatné modifikaci stávajících pravidel kategorizace 

problematických úseků pozemních komunikací, 

navazujících mandatorních prohlídek těchto úseků a 

přijímání nápravných opatření. 

 

V souvislosti s výše uvedenými závěry Jihočeský kraj 

zásadně nesouhlasí se způsobem a rozsahem, kterým má být 

Jihočeský kraj jako vlastník silnic II. a III. tříd zavázán 

k provádění hodnocení dopadů na bezpečnost silničního 

provozu u projektů infrastruktury, a to z následujících 

důvodů: 

- dopravně technický stav silnic II. a III. tříd, které 

kraje převzaly od státu, je vzhledem k historickému 

kontextu diametrálně odlišný od výchozího 

dopravně technického stavu silnic I. tříd – silnice II. 

a III. tříd jsou zásadně postiženy lokálními nebo 

tahovými dopravními závadami téměř v celém svém 

rozsahu; 

- rozsah krajské silniční sítě z hlediska její délky je 

neporovnatelný s rozsahem silniční sítě v majetku 

státu. 

 

silniční infrastruktury. Cílem Ministerstva dopravy totiž není 

zavádět pro kraje více povinností, než je směrnicí 2008/96/ES 

požadováno.  

Cílem návrhu je pouze dostát závazkům České republiky 

plynoucím z jejího členství v Evropské unii, ale neukládat 

adresátům právních norem více povinností, než je nezbytně nutné, 

a to i s ohledem na skutečnost, že plnění těchto povinností bude pro 

jejich nositele finanční i administrativní zátěží. Nic ovšem nebrání 

tomu, aby kraje instituty řízení bezpečnosti silniční infrastruktury 

uplatnily i na další úseky silnic II. a III. třídy, případně na všechny 

tyto silnice. Jihočeský kraj je přitom jediným připomínkovým 

místem, jež namítá nedostatečný rozsah zákonem ukládané 

povinnosti. Rozšířit však tento rozsah již v návaznosti na proběhlé 

připomínkové řízení není možné, jelikož lze důvodně předpokládat, 

že by byla taková změna napadána jinými dotčenými 

připomínkovými místy (zejména kraji).  

Pětileté cykly, které byly v § 18m návrhu nastaveny, vycházejí 

z cyklů předvídaných směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 

2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (čl. 5 odst. 

3). I v tomto ohledu bylo cílem využít maximální lhůtu, kterou tato 

směrnice umožňuje. Pravidelné provádění podrobných prohlídek 

přitom není zbytečné, neboť stavební, technický a provozní stav 

pozemní komunikace se v čase mění a je proto potřeba provádět 

prohlídky a výsledky prohlídek vyhodnocovat. 
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Nástroje, které navrhuje novela zákona zavést k hodnocení 

bezpečnosti sítě silnic II. a III. tříd nejsou navrhovány 

efektivně. Vzhledem k tomu, že se zaměřují pouze na ty 

úseky silnic II. a III. tříd, jejichž výstavba, rekonstrukce 

nebo opravy byly financovány z unijních zdrojů – tento 

zjednodušující způsob (z pohledu předkladatele zákona) 

výběru nakonec vůbec nemusí vést k odstraňování těch 

nejvíce nebezpečných dopravních závad na krajské silniční 

síti. Za nesmyslné také považujeme opakování podrobných 

prohlídek v pětiletých cyklech, neboť vzhledem k rozsahu 

krajské silniční sítě, to povede ke zbytečnému vynakládání 

finančních prostředků bez benefitů, které má tato činnost 

přinést. 

V roce 2017 zadal Jihočeský kraj vypracování projektu 

spočívajícího v identifikaci vysoce dopravně nebezpečných 

míst a úseků na vybrané síti silnic II. a III. tříd na území 

Jihočeského kraje podle metodiky 

http://ideko.cdv.cz/methodics, která byla certifikována 

Ministerstvem dopravy v Praze dne 19. 12. 2012 pod č. j. 

136/2012 – 520 – TPV/1 na základě multifaktorové analýzy 

dopravní nehodovosti, certifikované Ministerstvem dopravy 

v Praze dne 5. 12. 2014 pod č. j. 138/2013 – 520 – TPV/1, 

jejímž výstupem je interaktivní mapa, sloužící k identifikaci 

dopravně nebezpečných míst s návrhy na jejich řešení. 

Analýze byla podrobena krajská silniční sít v extravilánech 

měst a obcí, která je zařazena do tzv. páteřní a základní sítě 

Jihočeského kraje. V rámci projektu byla aplikována metoda 

Ministerstvo dopravy v závěru ještě dodává, že více než kladně 

kvituje činnost Jihočeského kraje směřující k zajištění větší 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

Připomínkové místo připomínku po jejím projednání změnilo na 

doporučující. 
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identifikace kritických míst na silniční síti založená 

průnikem bezpečnostních modelů nehodovosti spočívajících 

ve využití tzv. očekávaného počtu nehod k predikci 

nehodovosti a tradičních metod identifikace nehodových 

lokalit. Takto zjištěná nejkritičtější místa byla následně 

podrobena bezpečnostní inspekci dle prováděcí vyhlášky 

k zákonu o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb. a 

směrnice 2008/96/ES a detailní analýze dopravních nehod 

za účelem identifikace faktorů spolupůsobících při jejich 

vzniku z hlediska utváření pozemní komunikace. Následně 

byla navržena opatření na jejich odstranění nebo snížení 

účinků těchto vlivů, a to pro každé místo (úsek) jak měkká 

opatření nízkonákladová, tak i opatření investiční 

s kvalifikovaným odhadem nákladů na jejich realizaci. 

Výstupem projektu je dále interaktivní mapa, v níž jsou 

zobrazena dopravně nebezpečná místa a úseky jako kritická 

místa a úseky z pohledu identifikace dopravně 

nebezpečných míst a úseků s dopadem do vysoké 

nehodovosti na vybrané síti silnic II. a III. tříd na území 

Jihočeského kraje. Tato dopravně nebezpečná místa a úseky 

jsou barevně odlišena podle míry své nebezpečnosti a takto 

rozdělena do třech kategorií s odstupňovaným potenciálem 

nebezpečnosti.  

 

Již v roce 2012 zavedl Jihočeský kraj velmi účinný nástroj 

plánování managementu bezpečnosti silniční sítě, když 

Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen strategický a 

koncepční materiál, jehož naplňování vede 
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k systematickému odstraňování dopravně nebezpečných 

míst - Program opatření na silnicích II. a III. třídy na 

území Jihočeského kraje realizovaných v rámci 

Strategie bezpečnosti silničního provozu. Tento 

koncepční plánovací dokument je každoročně aktualizován 

podle vývoje stavu přípravy a realizace jednotlivých 

opatření a staveb a je rozdělen do oblasti řešení nehodových 

křižovatek, řešení nehodových úseků a řešení rizikových 

železničních přejezdů. V souvislosti s výstupy projektu 

Identifikace vysoce dopravně nebezpečných míst a úseků na 

vybrané síti silnic II. a III. tříd na území Jihočeského kraje 

byly v aktualizace v roce 2020 zařazeny do Programu 

opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského 

kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti 

silničního provozu nové křižovatky a nové úseky silnic, 

které byly projektem identifikovány jako místa krajské 

silniční sítě s vysokým rizikem pro vznik dopravní 

nehody (nově celkově devět úseků a sedm křižovatek). 

 

Jihočeský kraj dále již od roku 2010 podrobuje 

bezpečnostnímu auditu ve smyslu současně platného zákona 

o pozemních komunikacích všechny své projekty, které řeší 

novostavby případně rekonstrukce silnic, a dle jeho 

dosavadních zkušeností bylo potvrzeno, že se jedná o velmi 

efektivní metodu plánování bezpečných pozemních 

komunikací, neboť bezpečnostní audity bez výjimky 

upozornily na vady projektu, které nesly znaky různé míry 
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bezpečnostního rizika a v konečném důsledku by znamenaly 

ohrožení lidského zdraví a života. 

 

Je tedy zřejmé, že Jihočeský kraj v současné době využívá 

efektivní nástroje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

na silnicích II. a III. tříd a této problematice je systematicky 

věnuje, vzhledem k tomu si tak dovoluje tvrdit, že nástroje 

zaváděné návrhem zákona nejsou zvoleny správně. 

 

V případě návrhu, že bezpečnostním inspekcím a 

bezpečnostním auditům mají být podrobeny silnice II. a 

III. tříd, které mají být opraveny z unijních zdrojů, pak 

nerozumí smysluplnosti zaváděných nástrojů vůbec. 

 

Z výše uvedených důvodů Jihočeský kraj zásadně 

nesouhlasí s návrhem, jakým má být jako vlastník silnic 

II. a III. tříd zavázán k provádění hodnocení dopadů na 

bezpečnost silničního provozu u projektů 

infrastruktury, když ho z hlediska navrhovaného 

rozsahu a obsahu považuje za neefektivní, neboť přes 

velké finanční náklady a nároky na lidské zdroje 

nepovede k zamýšlenému cíli. 

Jihomoravský 

kraj 

Čl. I bod 4 novely, § 18g odst. 1 písm. d)  

Požadujeme upravit znění:   

„úsek silnice II. nebo III. třídy mimo průjezdní úsek, na 

jehož výstavbu, rekonstrukci nebo opravu byly nebo mají 

být využity prostředky Evropské unie“ 

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak 

Ustanovení bude upraveno tak, že posouzení bezpečnosti 

pozemních komunikací budou podléhat silnice II. a III. třídy, na 

jejichž výstavbu, rekonstrukci nebo opravu byly nebo mají být 
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Novela směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1936, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení 

bezpečnosti silniční infrastruktury, uvádí: 

Povinné uplatňování postupů stanovených ve směrnici 

2008/96/ES na každý projekt v oblasti silniční infrastruktury 

mimo městské oblasti, který je dokončen s využitím 

finančních prostředků Unie, by mělo zajistit, že se finanční 

prostředky EU nebudou používat k výstavbě nebezpečných 

silnic 

Z citované směrnice EU je evidentní, že záměrem směrnice 

není řešit "městské oblasti", což lze v naší legislativě 

připodobnit "průjezdnímu úseku". Rozšíření nad povinnosti 

dané směrnicí nemá žádný důvod a ostatně ani předkladatel 

jej neodůvodňuje. Dále novela směrnice EU chce zajistit, že 

se prostředky vydávat nebudou, směřuje tedy 

k připravovaným stavbám. Pokud jsou stavby již patnáct let 

v  provozu, nemá zakomponování bezpečnostního auditu do 

povolovacího procesu již žádný smysl. A pokud se bude 

jednat o krajem hrazenou přestavbu úseku, dotovaného z 

prostředků EU v minulosti, nebude zase naplněna podmínka 

ochrany prostředků EU. 

Uložení nové povinnosti ve své podstatě u silnic II. a III. 

třídy materiálně mění podmínky dříve poskytnutých 

finančních podpor. Jde tedy o jakousi nepřímou a 

nevhodnou retroaktivitu. Nelze vyloučit možnost, že pokud 

by příjemce podpory věděl o budoucí povinnosti, o podporu 

by nežádal. Povinnost by se tudíž měla vztahovat jen na 

projekty budoucí. 

využity prostředky Evropské unie, avšak s výjimkou úseků 

nacházejících se v zastavěném území.  

Využít pojmu „průjezdní úsek“ nelze, neboť ten dopadá nejen na 

zastavěná území, ale i na zastavitelná území, což už by nebylo 

v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 

2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. 

Pokud jde o audit bezpečnosti pozemních komunikací, ten se u již 

realizované výstavby, rekonstrukce nebo opravy určitého úseku 

silnice zpětně provádět nebude, ale posouzení bezpečnosti 

pozemních komunikací zahrnuje i další povinnosti, které se podle 

směrnice na takový úsek silnice vztahovat musí. Ministerstvo 

dopravy v této otázce žádalo o výklad Evropskou komisi, jejíž 

zástupce potvrdil, že se nástroje stanovené směrnicí o řízení 

bezpečnosti silniční infrastruktury musí použít i na ty pozemní 

komunikace, které byly „dokončeny s využitím finančních 

prostředků Unie“ (ve smyslu čl. 1 bodu  1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se 

mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury) v minulosti (přede dnem uplynutí transpoziční lhůty 

směrnice).  
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 Čl. I bod 5 novely, § 18g odst. 2  

Požadujeme upravit znění:  

„(2) Osoba, která žádá bude žádat o vydání stavebního 

povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, nebo o kolaudaci pro stavbu pozemní komunikace 

podléhající posuzování bezpečnosti, je povinna zajistit 

posouzení záměru ....“ 

Odůvodnění:  

Již návrh projektové dokumentace podléhá auditu, zřejmě 

nevzniká povinnost zajistit prvotní posouzení záměru 

z hlediska bezpečnosti až k žádosti o stavební povolení nebo 

kolaudaci, ale povinnost musí být splněna výrazně dříve.   

Akceptováno jinak 

Ustanovení bylo reformulováno a jako nositel uvedených 

povinností byl označen stavebník. 

 Čl. I bod 5 novely, § 18g odst. 5 písm. a)  

Požadujeme upravit znění:  

„a) návrh dokumentace záměru mimo komunikace 

uvedené v odst. 1 písm. d)“ 

Odůvodnění:  

Dokumentace záměru není povinnou dokumentací pro 

silnice II. a III. tř. pro správní povolení, takže by to přinášelo 

další nadbytečnou byrokratickou zátěž. Pojem 

"dokumentace záměru" je třeba také definovat. 

Akceptováno jinak 

Předmětné ustanovení bude reformulováno a namísto pojmu 

„dokumentace záměru“ bude užit pojem „dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí“. 

Současně bude v návaznosti na připomínku Ministerstva pro místní 

rozvoj toto ustanovení zakotveno i ve znění účinném ode dne 

účinnosti nového stavebního zákona, v němž bude reflektováno 

nové pojetí povolování staveb. Namísto dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního či 

společného povolení bude auditu bezpečnosti podléhat 

dokumentace pro povolení záměru a dokumentace pro provádění 

stavby. 

 Čl. I bod 5 novely, § 18g odst. 5 písm. c)  

Požadujeme upravit znění:  
Vysvětleno 
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„c) provedená stavba pro zkušební provoz, pokud tomuto 

provozu podléhá, a“ 

Odůvodnění:  

Zkušební provoz není povinným stádiem stavby, takže jeho 

vynucení by přinášelo další nadbytečnou byrokratickou 

zátěž. 

Již současné znění § 18g odst. 5 zákona o pozemních komunikacích 

stanoví, že speciální stavební úřad uloží provedení zkušebního 

provozu. U pozemních komunikací podléhajících posuzování 

bezpečnosti je tedy zkušební provoz nařízen vždy. 

 Čl. I bod 21 novely, § 18m odst. 3 a 4  

Požadujeme upravit znění zákona tak, aby pětiletá lhůta 

povinností odevzdat zprávu byla lhůtou maximální.  

Odůvodnění: 

Z ustanovení nepřímo vyplývá, že k posouzení z hlediska 

rizik dopravních nehod musí dojít vždy mezi lednem a 

říjnem každého pátého roku. Podle navrhované úpravy 

včetně přechodných ustanovení (jejich odst. 3) musí vlastník 

posouzení komunikací posuzovat z hlediska rizika nehod a 

závažnosti jejich dopadů všechny své posuzování 

podléhající komunikace současně, tj. ve stejný rok a do 

jedné zprávy. Bylo by lepší umožnit, aby si vlastník rozvrhl 

a rozprostřel tuto činnost kontinuálně podle potřeb a 

možností k jednotlivým částem jím vlastněných 

komunikaci. Smyslem je snad zajistit bezpečnější pozemní 

komunikace, a ne přehlednější administrativu, která ve svém 

důsledku povede k nárůstu úředníků. 

Uložení nové povinnosti ve své podstatě u silnic II. a III. 

třídy materiálně mění podmínky dříve poskytnutých 

finančních podpor. Jde tedy o jakousi nepřímou a 

nevhodnou retroaktivitu. Nelze vyloučit možnost, že pokud 

by příjemce podpory věděl o budoucí povinnosti, o podporu 

Neakceptováno - ROZPOR 

Cílem navržené úpravy je získat kompletní přehled o aktuálním 

stavu dotčených pozemních komunikací. Je proto potřeba, aby 

posouzení bylo koncentrováno v určitém období, tj. aby probíhalo 

u všech pozemních komunikací jednotně vždy od ledna do října 5. 

roku. Díky tomu budou srovnávány aktuální výsledky posouzení 

pozemních komunikací a srovnání bude mít vypovídací hodnotu. 

Na toto posouzení pak navazují i další instituty, u nichž je rovněž 

potřeba, aby byla zajištěna jejich časová synchronizace ve vztahu 

ke všem dotčeným pozemním komunikacím - zejména musí být 

Ministerstvem dopravy zpracován a zveřejněn přehled 

posuzovaných úseků, v následujícím kalendářním roce musí dojít k 

provedení nápravných opatření nebo podrobných prohlídek, na 

jejichž základě se zpracují zprávy, které Ministerstvo dopravy 

využije pro zpracování a zveřejnění plánu zvyšování bezpečnosti 

pozemních komunikací, jehož plnění se každoročně vyhodnocuje 

(vlastníky komunikací i Ministerstvem dopravy). Všechny tyto 

úkony mají návrhem zákona nastavenou posloupnost a musí být 

časově ukotveny. Toho se docílí i vymezením období, ve kterém 

proběhne posouzení pozemních komunikací. 
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by nežádal. Povinnost by se tudíž neměla vztahovat na úseky 

silnic II. a III. tř. řešené v přechodných ustanoveních v 

bodech 1 a 2. 

 

 Čl. II. novely - přechodná ustanovení body 1 a 2 

Požadujeme upravit znění:   

„... se nevztahuje na stavby pozemních komunikací, u 

kterých byla zpracována dokumentace záměru zpracována 

nebo s jejím zpracováním započato přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“ 

Odůvodnění:  

Je jednoznačně nevhodné jakkoli zasahovat do 

rozpracovaných akcí. Smlouvy se zhotoviteli dokumentací 

nepočítají s reakcí na audity, které povedou i ke zvýšeným 

časovým nárokům. Obecně je nevhodné jakkoliv zasahovat 

do projektů připravovaných do IROP 2014-2020. Pak by se 

finanční prostředky EU na silnice II. nebo III. tř. nejen 

nepoužily na nebezpečné silnice, ale nepoužily by se vůbec. 

Neakceptováno - ROZPOR 

Vázat přechodné ustanovení vymezující stavby, na které se 

neuplatní nové povinnosti, na stavby, u nichž bylo započato se 

zpracováním dokumentace přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, nepovažujeme za vhodné, neboť takový okamžik se těžko 

určuje a ověřuje.  

Smyslem zavedení nových institutů řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury je zvýšit bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. Zvětšení množiny případů, na které by nebylo nutné 

vztáhnout nově zavedené instituty plynoucí ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 

2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti 

silniční infrastruktury, by se minulo sledovaným cílem tohoto 

návrhu. 

Byť u některých již rozpracovaných dokumentací může vznik 

nových povinností znamenat nutnost dokumentaci upravit či 

nutnost upravit rozsah zadávaných služeb, zpracovává-li 

dokumentaci externí subjekt, jsou nové povinnosti zakotvovány 

s cílem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

což je veřejným zájmem a takové změny jsou proto odůvodnitelné. 

Navržená přechodná ustanovení proto záměrně s ohledem na 

sledovaný veřejný zájem vylučují z aplikace nové právní úpravy jen 

ty dokumentace, které již byly zpracovány, a nikoliv ty, které jsou 
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teprve ve fázi jejich tvorby a je možné je upravit tak, aby vedly ke 

zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací, resp. provozu na nich. 

 Důvodová zpráva záměrně bagatelizuje finanční dopady 

krajů. Vícenáklady státu jsou číselně odhadnuty, 

vícenáklady krajů nikoliv, přestože si předkladatel údaje o 

silnicích od krajů vyžádal. Lze se domnívat, že náklad, který 

spočítal byl v poměru k příjmům krajů takový, že jej raději 

neuváděl. 

Zde markantně vyniká nesmyslnost podřídit novým 

procesům dávno zrealizované úseky silnic II. a III. tř. U 

provozovaných silnic musí být kritériem pro vyhledávání a 

řešení nebezpečných lokalit jejich stav nikoliv zdroj 

prostředků. 

Vysvětleno 

Ministerstvo dopravy disponuje pouze údaji vztahujícími se ke 

státem vlastněným pozemním komunikacím. Pokud jde o silnice II. 

a III. třídy, které jsou ve vlastnictví krajů, oslovili jsme se žádostí o 

poskytnutí potřebných údajů Asociaci krajů České republiky. Tyto 

údaje jsme však obdrželi až v průběhu mezirezortního 

připomínkového řízení. Do důvodové zprávy bude odpovídající 

odhad nákladů doplněn. 

Pokud jde o audit bezpečnosti pozemních komunikací, ten se u již 

realizované výstavby, rekonstrukce nebo opravy určitého úseku 

silnice zpětně dělat nebude, ale posouzení bezpečnosti pozemních 

komunikací zahrnuje i další povinnosti, které se podle směrnice na 

takový úsek silnice vztahovat musí. Jak bylo uvedeno výše, 

Ministerstvo dopravy v této otázce žádalo o výklad Evropskou 

komisi, která potvrdila, že nástroje stanovené směrnicí o řízení 

bezpečnosti silniční infrastruktury se musí použít i na ty pozemní 

komunikace, které byly „dokončeny s využitím finančních 

prostředků Unie“ v minulosti.  

Liberecký 

kraj 

Pro kraje vzrostou výrazně náklady na projekční přípravu 

staveb z evropských dotací. Zákon nemyslí na to, aby stát 

krajům tyto zvýšené náklady kompenzoval. Vzhledem ke 

stavu krajských silnic a zejména ke stavu, ve kterém byly 

předány státem krajům, jsou to další náklady, které kraje 

budou muset vyčlenit na jejich správu. Liberecký kraj 

Vysvětleno 

Ministerstvo dopravy přistoupilo k transpozici směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 

2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti 

silniční infrastruktury, pouze ve zcela nezbytném rozsahu, tedy tak, 

aby došlo k zavedení jen těch nových povinností, které jsou touto 
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požaduje, aby zákon zahrnoval i úhradu těchto nákladů 

krajům.  

směrnicí vyžadovány. Návrh nejde nad rámec této směrnice a 

neukládá vlastníkům pozemních komunikací více povinností, než 

je nezbytně nutné.  

Ač Ministerstvo dopravy chápe nesouhlas Libereckého kraje se 

zvýšením finančních výdajů, musí dodat, že z jakéhokoliv 

vlastnictví plynou jak práva, tak i povinnosti, se kterými se 

v některých případech pojí i finanční výdaje. Tyto nové povinnosti 

se vztahují i na státem vlastněné pozemní komunikace. Zvýšené 

finanční výdaje se tedy budou týkat i samotného státu, přičemž 

dopad na stát je mnohem větší než dopad na kraje, neboť nové 

povinnosti se týkají všech státem vlastněných pozemních 

komunikací (dálnic a silnic I. třídy v celém jejich rozsahu), zatímco 

v případě krajů jsou to jen úseky silnic II. nebo III. třídy 

spolufinancované z prostředků Evropské unie.  

Současně nelze vyloučit, že v případě žádosti o poskytnutí 

peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie na výstavbu, 

opravu či rekonstrukci silnice II. nebo III. třídy nebude možné 

požadovat i poskytnutí dotace na tyto zvýšené náklady.  

Uvádíme též, že do  budoucna se budou moct kraje rozhodnout, zda 

vůbec přistoupí na kofinancování, když s tím pak budou spojeny 

nové povinnosti. 
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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 

 

Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

České 

republiky 

1. K § 18g 

Navrhujeme doplnit ustanovení § 18g (a nově vkládané či 

měněné odstavce, kterými se ukládá povinnost osobě 

žádající o vydání stavebního povolení, společného povolení, 

kterým se stavba pozemní komunikace umisťuje a povoluje, 

nebo o kolaudaci pro stavbu pozemní komunikace 

podléhající posuzování bezpečnosti) takovým způsobem, 

aby se tímto ustanovením nepřímo novelizoval zák. č. 

416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní vodní a 

energetické infrastruktury (liniový zákon). 

 

Odůvodnění: 

Úprava by měla spočívat minimálně v odkazu na jiný právní 

předpis – liniový zákon. Na přípravu a správní řízení pro 

vybrané stavby dopravní infrastruktury nedopadá zák. č. 

13/1997 Sb., ale právě liniový zákon.   

 

Případně lze řešit tuto úpravu v příslušných prováděcích 

vyhláškách, které budou na dané stavby pozemních 

komunikací dopadat. 

Vysvětleno 

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací (liniový zákon) představuje speciální právní úpravu 

a stanoví jen dílčí odchylky od obecné právní úpravy. 

V liniovém zákoně nejsou upraveny celé procesní postupy pro 

povolování těchto staveb, ale na jejich výstavbu (v tomto 

případě výstavbu pozemních komunikací) dopadá zákon o 

pozemních komunikacích, stavební zákon, správní řád, zákon o 

vyvlastnění, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a 

další právní předpisy, přičemž liniový zákon jen některá práva a 

povinnosti upravuje odlišným způsobem a jen v dílčích otázkách 

se v návaznosti na tuto úpravu obecná právní úprava nepoužije. 

Pokud jde o problematiku posuzování bezpečnosti pozemních 

komunikací, liniový zákon žádnou úpravu neobsahuje, a proto 

se použije pouze úprava v zákoně o pozemních komunikacích. 

Tento zákon přitom obsahuje celou zvláštní část (část třetí), 

která upravuje výstavbu dálnic, silnic, místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikací, tj. všech pozemních 

komunikací spadajících pod působnost liniového zákona. 

Doplnění odkazu na liniový zákon proto není na místě. 

 

Vypracoval:                        Podpis: …………………………… 
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