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KAM SE PODĚLA
VYHLÁŠKA O STANOVENÍ VZORU INFORMAČNÍHO FORMULÁŘE,
KTERÝM BUDOU ŘIDIČI Z JINÝCH STÁTŮ EU INFORMOVÁNI O ZAHÁJENÍ PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ?

Dnem 7. listopadu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 230/2014 Sb., kterým se mění zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Jedním z cílů novely zákona bylo promítnout do zákona požadavky vyplývající ze směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny
informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Tím má být vytvořen
předpoklad pro to, aby si členské státy EU mohly vzájemně poskytovat informace v souvislosti s
některými dopravními přestupky, a to konkrétně v případě těchto přestupků:
a) překročení nejvyšší dovolené rychlosti;
b) nepoužití bezpečnostních pásů;
c) nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení;
d) řízení vozidla pod vlivem alkoholu;
e) řízení vozidla pod vlivem drog;
f) nepoužití ochranné přilby;
g) použití zakázaného pruhu;
h) nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy.
Problematika je upravena v novém § 125j zákona o silničním provozu.1
K tomu, aby bylo plně vyhověno požadavkům plynoucím ze směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/82/EU, však musí být Ministerstvem dopravy vydána ještě prováděcí vyhláška, jež by
v souladu s § 125j odst. 3 zákona o silničním provozu stanovila vzor tzv. informačního formuláře.
Informační formulář má být v případě výše uvedených přestupků obecním úřadem obce s rozšířenou
působností spolu s oznámením o zahájení o přestupku zasílán osobě podezřelé ze spáchání takového
přestupku, jež má bydliště v jiném členském státě EU.
Ministerstvo dopravy tuto vyhlášku dosud nevydalo, ačkoliv povinnost stanovit vzor formuláře
vyplývá ze směrnice EU, přijaté již v říjnu r. 2011, a zákon, na jehož základě má být vzor formuláře
stanoven, je účinný již téměř dva měsíce.
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Úplné neoficiální znění zákona o silničním provozu naleznete zde:
http://www.autoklub.cz/dokument/7010-uplne-zneni-zakona-c-3612000-sb-o-silnicnim-provozu-ucinne-od-7listopadu-2014.html.

