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Stanovisko 
komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k návrhu  

zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

I. Úvod: 
 
Tento návrh zákona se předkládá na základě usnesení vlády č. 256 ze dne 11. 
dubna 2012, kterým bylo ministrovi vnitra uloženo, aby připravil novelu zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou bude 
zařazen do jeho sazebníku správní poplatek za poskytnutí údajů z evidence 
dopravních nehod, a ve spolupráci s ministrem dopravy zrušil vyhlášku 
č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod 
vydanou na základě zmocnění v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
Dle názoru veřejného ochránce práv existuje ve státní správě řada plateb, které svou 
povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v rezortních 
prováděcích předpisech. Ministerstvo financí připravilo analýzu, ze které vyplynulo, 
že platba za vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod je 
upravena prováděcím právním předpisem, vyhláškou Ministerstva vnitra, ačkoli má 
povahu správního poplatku. Ministerstvo vnitra tedy začleňuje platbu ve veřejné 
správě, která svou povahou odpovídá správnímu poplatku, avšak je upravena ve 
vyhlášce Ministerstva vnitra, do sazebníku, přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, a to konkrétně do Položky 3 jako písmeno g), které bude nově 
vloženo. Začlenění této platby do zákona o správních poplatcích přinese více 
procesních práv a právní jistotu především žadatelům. 
 



 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
V současné době je platba za vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z evidence 
dopravních nehod stanovena prováděcím právním předpisem, vyhláškou 
Ministerstva vnitra.  To, že má tato platba povahu správního poplatku, je patrné 
z definice úkonu uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, kde je stanoveno, že předmětem poplatku je další činnost 
správního úřadu související s výkonem státní správy. Touto další činností se rozumí 
pořízení výpisu z evidence dopravních nehod. Poplatníkem je fyzická nebo právnická 
osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.  Podle stávajícího znění 
vyhlášky je úhrada spojená s žádostí fyzické nebo právnické osoby o poskytnutí 
údajů z evidence dopravních nehod.   
 
Hodnotíme velmi pozitivně, že se ministerstvo vnitra se rozhodlo, ze shora 
uvedeného důvodu, začlenit do sazebníku, přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, nový správní poplatek vložením Položky 25a - poplatku 
za podání návrhu na určení právního vztahu nebo na rozhodnutí sporu 
z veřejnoprávní smlouvy. Předmětem poplatku však nebudou návrhy na zahájení 
řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení 
rozhodnout i z moci úřední. 
 
 
III. Závěr:  

 
Z hlediska hodnocení RIA lze konstatovat, že analýza procesu a přijaté opatření 
vyjádřené v předkládané úpravě zákona přináší zjednodušení administrativy  
a představuje systémovou nápravu požadovanou veřejným ochráncem práv. 
Předkládaný materiál také naplňuje výše zmíněné usnesení vlády. Návrh 
nepředpokládá vznik dalších nákladů spojených s  procesy dané předloženým 
zákonem. Předkladatel uvádí poměrně stručné vlastní hodnocení RIA, se kterým je 
možno souhlasit. 

 
Komise RIA doporučuje předloženou Závěrečnou zprávu RIA  s ch v á l i t. 
 
 

Vypracoval: Prof. Ing Petr Moos, CSc. 

 
 
                 Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc.,v.r. 
                předseda komise 
 


