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Pozměňovací návrh
Leo Luzar
ZÁKON
ze dne ….. 2021,
kterým se mění zákon 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 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů

(sněmovní tisk 1046)
Návrh právní úpravy:

Stávající § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu 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 se ruší a
nahrazuje tímto textem:
Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel
České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem
povoleného pobytu v České republice nebo právnická osoba se sídlem v České
republice, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je současně
vlastníkem silničního vozidla anebo je vlastníkem silničního vozidla oprávněna k
provozování silničního vozidla.

Odůvodnění:
Stávající formulace citovaného ustanovení „Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru
silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána
jiná osoba“ byla

do zákona vložena změnou pojmu provozovatel přijatou zákonem č.
239/2013 Sb. kterým se mění zákon 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 další související zákony ve znění zákonů č. 260/2014 Sb. a č.
354/2014 Sb.
Tehdejší důvodová zpráva k tomu uvádí: V souvislosti se změnou úpravy registrace silničních vozidel se
upravuje nepřesná definice provozovatele vozidla. Zejména dochází k odstranění souhlasu vlastníka se zápisem osoby jaké
provozovatele z definice, neboť se jedná o podmínku zápisu, nikoli o definiční znak. Provozovatel se tak důsledně vymezuje
jako osoba zapsaná jako provozovatel v registru silničních vozidel, a není-li taková osoba v registru zapsána, je
provozovatelem vlastník. Pro určení provozovatele (na rozdíl od vlastníka) má tedy zápis do registru konstitutivní
charakter.
V souvislosti s předchozími změnami se navrhuje kompletní reformulace procesu zápisu změn v Registru silničních vozidel.
Kvalitativně odlišné jsou změny vlastníka, resp. provozovatele silničního vozidla a další změny. Tomu odpovídá i rozdělení
navržené právní úpravy. Nová úprava by neměla umožňovat obcházení a hlavně porušování povinností dosavadního
nebonového vlastníka (či provozovatele) vozidla při jeho převodu zajistit řádně a včas zápis změny údaje vlastníka či
provozovatele silničního vozidla a měla by ve svém důsledku vést k co nejvyšší míře relevance údajů o vlastnících
o provozovatelích silničních vozidel vedených v registru silničních vozidel. V registru silničních vozidel v důsledku výše
uvedených problémů platné úpravy figurují často neúplné, neaktuální či nesprávné údaje o řadě vozidel, jejich vlastnících
a provozovatelích, často jednou ze stran nepotvrzené nebo i údaje neodpovídající faktické skutečnosti (dodnes jsou v
registru silničních vozidel zapsána (jako provozovaná) i vozidla, jež již fakticky provozována nejsou, nebo jsou rozebrána),
což způsobuje řadu obtíží zejména ve vztahu k povinnému pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a snižuje právní jistotu skutečných vlastníků nebo provozovatelů vozidel. Nově by pak mohl popsaný stav registru silničních
vozidel působit potíže i s ohledem na nedávno přijatou novelu zákona č. 361/2000 Sb., jež počítá s odpovědností osoby
provozovatele vozidla za správní delikt, pokud není zjištěn skutečný pachatel přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. Výkladově nejasná a neúplná úprava zápisu změny vlastníka či provozovatele silničního vozidla (tzv.
"přeregistrace" vozidla) umožňující nesankcionované obcházení nebo porušování povinností dosavadního i nového
vlastníka (či provozovatele) vozidla řádně a včas zajistit zápis změny údaje vlastníka či provozovatele silničního vozidla,
kdy jednak není z textu zákona zcela zřejmé, zda a v jakém rozsahu se na uvedenou situaci vztahují stávající §§ 6 a
7 (registrace vozidla) nebo §§ 11 a 12 (změna údajů v registru silničních vozidel), a jednak jako správní delikt je
postihováno pouze porušení poměrně obecně a neurčitě formulované povinnosti registrovat vozidlo obsažené v ustanovení
§ 6 odst. 1 a 2. V praxi je podle platné úpravy postup takový, že původní vlastník nebo provozovatel vozidla ohlásí změnu a
uvede údaje o novém vlastníku či provozovateli (k čemuž se nevyžaduje žádné potvrzení těchto údajů touto osobou). Nový
majitel či provozovatel pak má povinnost provést registraci vozidla podle § 6 zákona, k čemuž ale často nedochází a jako
vlastník vozidla (a tím ve většině případů i jako provozovatel vozidla) je pak v registru nadále vedena osoba předchozího
vlastníka vozidla, která však již vozidlo nemá ve své moci a nemůže ani stav zápisu v registru vozidla změnit (vzhledem k
tomu, že při převodu vozidla dojde i k převodu dokladů (technického průkazu a osvědčení o registraci) k němu).
K přeregistraci vozidla je totiž podle platné právní úpravy potřeba dvou výše uvedených úkonů, které - jak je zřejmé z výše
uvedeného - neprobíhají (resp. nemusí proběhnout) současně. Dalším problémem souvisejícím s výše uvedenou úpravou je
též možnost provést zápis vozidla do registru silničních vozidel (registraci) či změnu tak zásadních údajů vedených v
registru silničních vozidel, jako je změna vlastníka či provozovatele, i bez faktického vědomí osoby, jíž se dotýkají (zejm.
dosavadního a nového vlastníka případně provozovatele vozidla), protože je za tyto osoby může provést (podat žádost) i
třetí osoba na základě plné moci, u níž se však nepožaduje ověření podpisu zmocnitele.

Současná právní úprava klade důraz na evidenční zásadu (provozovatelem je osoba, která
je zapsána v registru) a princip materiální publicity (údaje v registru odpovídají
skutečnému stavu).
Praxe ukazuje, že dosažení sledovaných cílů – zejména eliminace porušování povinností
dosavadního nebo nového vlastníka (či provozovatele) vozidla při jeho převodu zajistit
řádně a včas zápis změny údaje vlastníka či provozovatele silničního vozidla a vysoká
míra relevance údajů o vlastnících o provozovatelích silničních vozidel vedených v
registru silničních vozidel je právě v důsledku stávající definice pojmu provozovatel
problematické. Není výjimečné, že správní orgány za provozovatele považují
osobu, která podle občanskoprávních kritérií již žádný vztah k vozidlu nemá, neboť své
vlastnické právo převedla a současně s tím předala veškeré doklady potřebné k provozu
vozidla.
Navíc bývalý vlastník pak nemá žádnou možnost domoci se změny zápisu provozovatele
v registru vozidel, neposkytne-li mu nový vlastník požadovanou součinnost. To pak pro
tohoto de facto nevlastníka může mít nepříznivé následky například vznik škodní
odpovědnosti.
Místo nastolení pořádku v evidenci motorových vozidel současná právní
úprava toho navodila stav, kdy bývalý vlastník (provozovatel), který splní veškeré své
povinnosti uložené mu zákonem je postihován za nečinnost nebo dokonce protiprávní
činnost nového vlastníka, bez možnosti nápravy vinou striktního setrvávání
na nesplnitelných požadavcích podmiňujícím zápis změny vlastníka v registru
(předložení protokolu o evidenční kontrole a tzv. zelené karty).
To lze vnímat jako protiústavní zásah do ústavně zaručené ochrany vlastnictví dle čl. 11
odst. 1 Listiny základních práv a svobod a stejně tak garantovaného práva na soudní a
jinou právní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
Současná právní úprava je v rozporu se zásadou právní jistoty, jejíž nedílnou součástí je
postulát předvídatelnosti práva a postupu orgánů veřejné moci.
Navrhovaná změna zákona – návrat k původní definici by měla tento neuspokojivý stav a rozpor mezi
občanskoprávní a správně právní definicí vlastnictví k motorovému vozidlu odstranit.
Tato věc je v současné době předmětem ústavních stížností jak soukromého subjektu, tak Krajského soudu v
Plzni.
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