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Summary

This work is describing extent of activities that are executed by the traffic departments of 

municipalities, also there are described the economical and legislative changes that can 

influence these activities   during the  time.  

In the first part of the work the structure of the departments is described. Next part 

describes the development of automobilism which brings the need of the legislative 

support with. The main legislative changes follows in the next part of the work. How can 

be the development  of the traffic department influenced by the economical development 

we can learn in the following part. There are also some practical examples; as how can be 

the number of the vehicles registrated in EU influenced by the changes of legislature.  

In the end of the work there are some possibilities of planning of incomes of the 

municipalities regarding to economical development. 

 

Key words: the Municipality, the Schedule of Drivers, the Schedule of Vehicles, the 

Development of  Legislature, the economical Development  

Anotace 

V předložené práci je zmapován rozsah činností vykonávaných odbory dopravy ORP 

a jsou zachyceny ekonomické a legislativní změny ovlivňující jejich činnost v průběhu 

jednotlivých let. V první části práce je popsána struktura odborů dopravy s vymezením 

činností na jednotlivých úsecích. V další části je popsán vývoj automobilismu a s tím 

související nutnost utvoření určitého právního rámce. Následně jsou zpracovány 

nejpodstatnější změny v legislativě, které ovlivňovaly chod odborů dopravy nejvíce. 

V další části je porovnáván vývoj  odborů dopravy v souvislosti s ekonomickým vývojem. 

Poté je zachycen vývoj počtu registrovaných vozidel v EU a ukázka, že i legislativní 

změnou lze v případě nepříznivého ekonomického vývoje změnit pozitivně počty 

registrovaných automobilů. Na závěr práce jsou doporučení ve smyslu vývoje legislativy 

a možnost plánování příjmů ORP s ohledem na ekonomický vývoj. 

 

Klí čová slova: ORP, registr řidičů, registr vozidel, vývoj legislativy, ekonomický vývoj. 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce na Vysoké škole báňské je problematika činnosti odborů 

dopravy na úrovni obcí s rozšířenou působností a to zejména ve vztahu ke změnám 

v legislativě přímo se dopravy týkajících, nebo s dopravou souvisejících. Dále pak 

ekonomického vývoje, který v mnoha aspektech bezprostředně problematiku a to i na této 

úrovni ovlivňuje. Dalším nezanedbatelným problémem je „elektronizace“ či lépe 

„přeelektronizace“ agend obhospodařovaných odbory dopravy. V úvodu mé práce je 

krátké zamyšlení nad koncepcí reformy veřejné správy a úspěšností aplikace této 

koncepce, jako jeden z klíčových momentů při vzniku odborů dopravy jako přenesené 

působnosti na obce s rozšířenou působností. V práci budou použita celorepubliková  

statistická data a statistická data ORP Podbořany (viz příloha 2).   

Vznik odborů dopravy na obcích s rozšířenou působností je pevně spjat s reformou 

veřejné správy započatou po roce 1989. Tato reforma byla započata vznikem okresních 

úřadů jako dočasných orgánů pro výkon státní správy. Až později se ukázalo, že tato 

„dočasnost“, která měla trvat přibližně dva roky, je dlouhodobější a zánik okresních úřadů 

je datován k roku 2002. Na počátku bylo nezbytné zavést minimální prvky stability 

do výkonu veřejné správy, protože samosprávy ještě neměly dostatečné zkušenosti s jejím 

prováděním.[12] Na počátku roku 2003 byla přenesená působnost, delegovaná na tyto obce 

s rozšířenou působností a krajské úřady. Rok 2001 je vybrán jako zlomový moment, 

protože v tomto roce byly dopravně správní agendy převedeny z policie na okresní úřady, 

kdy jako vzor posloužily moderní evropské státy.  

Při pohledu na tuto reformu je možné se zamyslet zda proběhla úspěšně a zda 

naplnila  očekávání do ní vkládaná. Jako u každého rozhodnutí i zde můžeme polemizovat 

nad úspěšností reformy; jeden cíl splnila a tím je přiblížení státní správy blíže občanovi. 

Toto přiblížení je jednoznačné ve smyslu faktického přiblížení konkrétního úřadu 

občanovi, to lze jednoznačně potvrdit příklady na několika místech v České republice. 

Například ORP Podbořany, kde agendy před rokem 2003 vykonával Okresní úřad Louny. 

Rozdíl ve vzdálenosti je minimálně pro polovinu občanů spádové oblasti 40 km. Další 

„přiblížení“ je v čekacích dobách a také v možnosti vyřídit vše „pod jednou střechou“. Je 

zcela samozřejmé, že zde budou obrovské rozdíly na jednotlivých úřadech, není možné 
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srovnávat magistrát v krajském městě nebo v Praze s úřadem, kde spádová oblast čítá 

15 000 lidí. Z pohledu zaměstnanců úřadů a reakcí občanů (Na světě člověka není, aby se 

zalíbil všem. Publius Ovidius Naso) splnila reforma veřejné správy hlavní očekávání do ní 

vkládaná.  

Cílem mé práce je vyhodnocení legislativních změn, ekonomického vývoje 

a zmapování jejich vlivu ve vztahu k činnosti odborů dopravy. Jako objektivní se 

u některých činností jeví srovnání počtu žadatelů v jednotlivých letech. Toto srovnání bude 

provedeno u činností, které lze takto statisticky vyhodnotit. V závěru práce bude 

provedeno vyhodnocení, kdy jedním z bodů bude srovnání, zda legislativní (restriktivní) 

změny mohou ovlivnit  občany (jako žadatele o určitou službu) a tím i činnost odborů 

dopravy více než vývoj ekonomiky v České republice. 

2. VYMEZENÍ ČINNOSTI ODBORU DOPRAVY  

V České republice existuje 205 obcí z rozšířenou působností. Na závadu je 

nejednotnost struktury odborů dopravy. Typické je to zejména u speciálního stavebního 

úřadu a přestupkové agendy a je k zamyšlení, zda by struktura neměla být jasně dána. 

Názvy odborů vykonávající přenesenou působnost na úseku dopravy  mohou být různé, ale 

z hlediska obsahu by se dala jejich činnost zjednodušeně rozdělit do několika kapitol, které 

popisují kontakt občana s odborem dopravy: 

- občan – řidič 

- občan – vlastník motorového vozidla 

- občan – uživatel pozemních komunikací 

- občan – pachatel přestupku 

Existují i další agendy, které jsou zajišťovány ORP, ale s jejich výkonem se „běžný“ občan 

nesetká a nebo jen občas. 

Toto vymezení ve stručnosti popisuje rozsah poskytovaných služeb 

a vykonávaných činností, které odbory dopravy vykonávají jako výkon státní správy. Jak 

již z uvedeného plyne, rozsah činnosti je velmi široký a množství zákonů s neustálými 

změnami v nich, kterými se odbory dopravy musí při výkonu přenesené působnosti řídit, je 

poměrně velké (seznam zákonů dle jednotlivých agend viz příloha 1). Jak již bylo zmíněno 

v úvodu, problém nastává zejména u menších obcí, protože jeden pracovník má často 
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na starosti více agend, ať již z důvodu jeho plného využití nebo v případě zástupu 

za nepřítomného kolegu (kolegyni).  Struktura úřadu je zobrazena na obrázku 1. 
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Obr. 1    Organizační struktura ORP Podbořany 

Zdroj: ORP Podbořany 
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2.1 Občan - řidi č 

S tímto vztahem se ve výkonu státní správy setká velká většina občanů České 

republiky, neboť řidičské oprávnění je u současného moderního a samostatného člověka 

samozřejmostí. Jeho držení je nezřídkakdy vyžadováno při podávání žádostí o pracovní 

místo.  
Ještě před získáním řidičského průkazu, musí každý žadatel splnit určité podmínky, 

jejichž splnění kontrolují zkušební komisaři pracující na obcích z rozšířenou působností. 

Již z uvedeného částečně plyne náplň práce zaměstnanců ORP na úseku získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel: 

- vydávání registrace k provozování autoškol, provádění kontrol na úseku autoškol, 

- evidence zahájení výuky žáků autoškol, 

- evidence žadatelů o řidičské oprávnění, 

- stanovení termínů zkoušek, provádění zkoušek, vedení protokolů o zkouškách. 

Po úspěšném absolvování autoškoly a zkoušek se žadatel při podání žádosti o řidičský 

průkaz setká s dalším okruhem činností bezprostředně souvisejících s agendou řidičských 

průkazů: 

− vydávání řidičských průkazů všech druhů, evidence dopravních přestupků 

jednotlivých řidičů,  

− odebírání a vrácení řidičských oprávnění ve správním řízení (uložené tresty, 

zdravotní a odborná způsobilost), 

− agenda bodového hodnocení řidičů za porušení povinností stanovených zákonem 

a správní řízení s tím spojené,  

− výdej osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 

− lustrace žadatelů o řidičská oprávnění, 

− výměny řidičských průkazů cizinců za české řidičské průkazy, 

− komplexní vyřizování žádostí o vydání paměťové karty řidiče, vozidla či servisu, 

− vyřizování přestupků ve správním řízení na svém úseku, 

 

 



Pavel Beneš: Hospodářské a legislativní aspekty činnosti odborů dopravy po roce 2001 
 

2010                                                                                                                                                        
  

5 

2.2 Občan – vlastník motorového vozidla 

Vlastnictví motorového vozidla není takovou samozřejmostí jako držení řidičského 

průkazu, ale při počtu 2,37 obyvatele na jeden osobní automobil [18], je zřejmé, že 

i vlastnictví motorového vozidla, je běžným jevem. Vlastnictví automobilu a hlavně jeho 

provozování na pozemních komunikacích je spojeno s určitými povinnostmi. Jednou z nich 

je i registrace na příslušném úřadu – odboru dopravy ORP. Pro mnoho občanů je to jeden 

registrační úkon, za kterým je však skryta spousta dalších činností: 

− přidělování a vyměňování registrační značky, 

− vedení kompletního registru vozidel v elektronické i písemné podobě, odhlášení, 

změn, dočasného vyřazení,  

− trvalé vyřazování vozidel z provozu, 

− archivace, popř. skartace spisů vozidel, 

− vyřizování žádostí exekutorů, autobazarů, finančních úřadů, dědictví dle 

rozhodnutí soudů a podobně, 

− vyřizování přestupků ve správním řízení na svém úseku. 

K dalším činnostem spojených s registrem vozidel je schvalování technické způsobilosti: 

− schvalování jednotlivě dovezených nebo jednotlivě vyrobených vozidel 

(ve správním řízení),  

− povolování a schvalování přestavby vozidel a přidělování úředních čísel karoserií 

(ve správním řízení).  

2. 3 Občan – uživatel pozemních komunikací  

S touto agendou se občané setkávají doslova „na každém kroku“, protože zde úřad 

vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd, místních 

komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního 

úřadu ve věcech silnic (s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje ministerstvo dopravy nebo 

orgán kraje v přenesené působnosti). Takže občan nemusí být držitelem řidičského průkazu 

a vlastníkem vozidla, ale chodník nebo jiná účelová komunikace, po které chodí do práce 

nebo za nákupy, byla budována a kolaudována pod dohledem pracovníků, kteří vykonávají 

tuto přenesenou působnost. Dalšími  činnostmi svěřenými při výkonu přenesené 

působnosti tomuto orgánu na základě příslušných zákonů jsou: 
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− vydávání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na silnicích II. 

a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností a na místních 

komunikacích v příslušném k.ú., 

− zabezpečení kolaudačního souhlasu stavby, na něž vydal stavební povolení,  

− projednávání správních deliktů podle § 42a a 42b ve věcech dálnic a silnic podle 

zákona č. 13/1997 Sb. a podle zvláštních právních předpisů s výjimkou správních 

deliktů podle § 42a odst. 2 až 4 a § 42b odst., jejichž projednávání spadá 

pod příslušný celní úřad,  

− uplatňování stanoviska k územním plánům a regulačním plánům a závazné 

stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné MD nebo KÚ, 

− zabezpečení plnění ustanovení zákona č.13/1997 Sb. 

ORP je výkonným orgánem ve smyslu stavebního řádu podle zákona č.183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech 

silnic II. a III. Třídy; místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 

v celém územním obvodu obce s rozšířenou působností a vydává stavební povolení mimo 

obcí, které jsou pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu. Dále ORP 

vydává rozhodnutí o povolení komunikačního napojení a uložení inženýrských sítí 

do tělesa komunikace na silnice II. a III. třídy  v územním obvodu obce s rozšířenou 

působností a místních komunikací v příslušném k.ú.   

2. 4 Občan – pachatel p řestupku  

Pro každého občana by bylo určitě lepší nesetkat se s činností této agendy, ať už 

vystupuje jako viník dopravní nehody, pachatel přestupku nebo poškozený. Tato složitá 

a „mediálně“ velmi zajímavá problematika je vnímána veřejností jako určitá represivní 

složka. Je potřeba si uvědomit, že člověk pracující v této agendě musí být psychicky velmi 

odolný (komunikace s pachateli přestupků a následné ukládání velmi přísných sankcí)  

a také znalý zákonů, které se týkají provozu na pozemních komunikacích, protože výkon 

této činnosti zahrnuje ucelenou problematiku „silničního práva“. 

Níže je uveden stručný přehled specializovaných činností vykonávaných na úseku 

dopravně-správních agend v oblasti přestupkového řízení: 

- dopravní nehody, 
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- spolupráce s pojišťovnami,  

- evidence uložených pokut, 

-  řešení dopravních přestupků v I. stupni správního řízení, 

- vedení statistiky přestupkové agendy.  

2. 5 Ostatní činnosti  

Názvem kapitoly jsou myšleny pro širokou veřejnost už méně známé činnosti, které 

ORP vykonává v rámci přenesené působnosti. Problematiky se sice objevují v kapitole 

ostatní činnosti, není to ale z důvodu jejich  menšího významu a složitosti. V těchto 

agendách se snad nejvíce projevuje přechod z okresních úřadů na ORP a to zejména proto, 

že ve větší spádové oblasti mohl tuto agendu vykonávat jeden zaměstnanec na plný 

úvazek, u menších ORP toto nelze a tak jsou tyto činnosti přiděleny zaměstnanci, který 

obsahem své činnosti má k dané problematice nejblíže. V oblasti taxislužby se jedná 

o provádění státního odborného dozoru, vydávání stanoviska ke koncesi pro živnostenské 

listy, provádění zkoušek odborné způsobilosti, zajišťování evidence vozidel taxi, stanovení 

přepravních podmínek formou rozhodnutí. V oblasti stanic měření emisí se jedná 

o vydávání a odebírání oprávnění a osvědčení k provozování SME a kontrole jejich 

činnosti. 

3  VÝVOJ PŘED ROKEM 2001   

Historie dopravy už od počátku souvisí s rozvojem společnosti, kdy je vnímána 

jako jeden z hlavních prostředků komunikace, pohybu zboží a přepravy osob. Počátky jsou 

datovány do 9. století, kdy s rozvojem měst započal i rozvoj dopravy. Nejprve byla 

doprava zajišťována pomocí zvířecí nebo lidské síly. A už i zde můžeme vysledovat zájem 

státu o stav cest, jejich výstavbu, údržbu a zakreslení v mapách. Například už Johann 

Wolfgang Goethe napsal z pozice silničního ředitele knihu Traktát o návrhu a stavbě cest. 

[19] 

Největší rozmach dopravy nastal až s rozvojem automobilismu v 18. a 19. století. 

První stroje poháněné párou sice „uháněly“ jen rychlostí 4 km/h, ale dokazovaly, že zvířecí 

a lidskou sílu lze nahradit strojem. S rozvojem automobilismu nevyhnutelně docházelo 

k dopravním nehodám a zejména ty tragické jasně ukazovaly, že k provozu na silnicích je 
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potřeba utvořit jasný právní rámec. Parlament v Londýně roku 1831 projednal otázku 

silniční dopravy a vydal memorandum, kde byly stanoveny obecné podmínky provozu 

na silnicích, týkajících se omezení hmotnosti a rychlosti. [19] I v českých zemích byla 

doprava průběžně omezována a řízena příslušnými legislativními předpisy. Na počátku 

bylo upraveno zejména chování chodců, vozků a kočích, v roce 1905 (č.156/1905 

Říšského zákoníku) se však už objevují zmínky o silostrojích (dnešní motorová vozidla). 

Při porovnání textů 100 let starých a současných zjistíme, že některá ustanovení jsou si 

velice podobná. Například § 24 Vyhlášení místodržitele na Moravě ze dne 4. března 1892 

„Kdy zabrániti se má další jízda“ (Kdyby kdo byl postížen, že má náklad jeho větší váhu 

neb šířku, než dovoleno, nebo že má nezákonné zařízení k stavení koles, nezákonně zřízené 

ráfy, že proti předpisu přivěsil vozy, nebo naskytne-li se, že dva nebo několik vozů řídí 

jeden vozka, dovolena budiž další jízda ve stavu nezákonném jen až tanm, kde možno, aby 

odstraněn byl stav nezákonný) [19] je velice podobné současnému znění platných předpisů, 

jen už to není jeden paragraf v jednom zákoně, ale několik ustanovení v různých zákonech. 

Konkrétně u tohoto příkladu se jedná o zákony č. 361/2001 Sb. (§ 52), č. 13/1997 Sb. 

(§ 38b odst. 4) a vyhlášku č. 341/2002 Sb. (§ 36) a další ustanovení v těchto nebo jiných 

zákonech. Z toho je zřejmé, že je někdy velice složité definovat, který zákon byl porušen 

a jaká sankce má následovat. V dalších letech byly stanoveny podmínky pro řízení 

a provoz vozidel, jakými jsou minimální věková hranice, technické podmínky provozu 

vozidel a povinnost vybavit vozidlo poznávacími značkami. Nutnost sjednotit podmínky 

provozu vedly dne 11. října 1909 k přijetí Mezinárodní smlouvy o jízdě automobily. Došlo 

tím i k zavedení prvních dopravních značek „výstražných tabulek“. V období první světové 

války a po ní se rozvoj automobilismu přerušil a dále pokračoval až s formováním nových 

státních útvarů na evropském kontinentu po skončení válečného konfliktu. Se vznikem 

Československa byla přijata spousta nových právních předpisů a například Nařízení 

presidenta zemské správy politické v Praze č. 6-298 [19], o vyzkoušení motorových 

vozidel a zkouškách řidičů zavedlo základní podmínky pro získání tehdejšího řidičského 

průkazu (vůdčího listu). Zajímavostí jistě je, že zkouška už byla tehdy zpoplatněna, takže 

zavedení poplatků v roce 2006 nebylo něčím převratným. [19]  

V roce 1935 byl vydán zákon č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými vozidly, kde je již 

z názvu patrné, že upravuje silniční provoz, ale podstatnou změnou je, že jednotně pro celé 

Československo. Tento zákon je ze současného pohledu zajímavý a při podrobnějším 
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prostudování zjistíme, že upravoval s pomocí vládního nařízení č. 203/1935 Sb. vše, 

co bezprostředně souviselo s provozem vozidla a jednotlivá ustanovení upravovala 

problematiku velice podobně současné situaci. Část první a část druhá (oddíl I. a III.) 

tohoto zákona řeší technické podmínky provozu a registrace vozidel a z hlediska obsahu 

odpovídají současnému zákonu č. 56/2001 Sb. Registr vozidel je zde nazýván v § 16 

„rejstřík československých motorových vozidel“, který vedou okresní úřady. Ve vládním 

nařízení je upraven vzhled a provedení rejstříkových značek československých 

motorových vozidel a zde je další podobnost a to označení českých zemí velkými písmeny 

latinské abecedy (dnes označení krajů). Oddíly II. a XII. upravují obecné podmínky 

pro získání ŘP a  výcvik řidičů motorových vozidel což je dnes upraveno dvěma zákony 

a několika prováděcími vyhláškami. ŘP byl rozdělen na čtyři kategorie a další tři 

podkategorie, které už by dnes na řidičském průkazu vzbuzovaly úsměv, protože např. 

vozidla poháněná motorem parním (§ 68 vládního nařízení č. 203/1935 Sb.) bychom 

v současnosti hledali na silnicích jen těžko. Příslušnou institucí pro zkoušky z odborné 

způsobilosti k získání a vydání vůdčího listu byl okresní úřad. Z hlediska zkoušek bylo 

zajímavé, že žadatel se mohl podrobit zkoušce „v jízdě“ až po úspěšném absolvování ústní 

zkoušky z předpisů platných pro řidiče a jízdu motorovými vozidly. Toto ustanovení se 

v průběhu let v platných předpisech objevovalo a mizelo, aby v současné době mohl být 

k „jízdě“ připuštěn žadatel, který tyto teoretické znalosti nemá. Další oddíly tohoto zákona 

obsahují bezpečnostní předpisy pro jízdu motorovými vozidly, odpovědnost za škody 

způsobené provozem motorových vozidel, ustanovení trestní apod., to znamená, že tento 

zákon nahrazoval i současný zákon o pojištění odpovědnosti a byly zde vedeny i sankce, 

takže i zákon o přestupcích. Je zřejmé, že tento zákon zastřešoval v celém rozsahu provoz 

vozidel na silnicích a ze soudobého pohledu je neuvěřitelná jedna jediná novelizace 

za dobu jeho platnosti. [5] Je pravdou, že v tomto období bylo vydáno několik vládních 

nařízení, vyhlášek a opatření a jedním z nich je Opatření Stálého výboru č. 275/1938 Sb., 

o směru dopravy na veřejných silnicích a veřejných cestách. Toto opatření mělo za úkol 

„v přiměřeně vhodné době“ zavedení pravostranného provozu, ke kterému se signatářské 

státy zavázaly v rámci dodatku k Pařížské úmluvě z roku 1926. Takže tvrzení o zavedení 

pravostranného provozu Němci v prvních dnech okupace je pravdivé jen částečně, protože 

pravostranný provoz by zde byl zaveden stejně, jen by to nebylo ve dnech 15. až 26. 

března 1939, ale 1. května 1939. [19]  
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Období okupace přineslo převzetí říšskoněmeckých předpisů, které znamenalo 

zavedení přednosti zprava a také dopravních značek „Zákaz zastavení“ a „Zákaz stání“. 

V roce 1950 byl vydán nový zákon č. 56/1950 Sb. (Zákon o provozu na veřejných 

silnicích) a jeho hlavním posláním bylo implikovat Úmluvu o silničním provozu a Protokol 

o dopravních značkách přijatých v Ženevě v roce 1949. Tímto zákonem byl svěřen výcvik 

řidičů „ jednotné celostátní organisaci československých motoristů“ [19] a toto zůstalo bez 

zásadnějších změn uchováno do roku 1990. Tento zákon zavedl obdobu bodového systému 

a to formou přílohy k řidičskému průkazu a tato příloha obsahovala deset útržků, které 

byly odebírány policistou za hrubý přestupek. Zásadním nedostatkem bylo, že nebyly 

vyjmenovány „hrubé“ přestupky.  

Velice stručně lze období v letech 1953 až 1990 charakterizovat jako průběžné 

přizpůsobování legislativy evropským úmluvám (Úmluva o silničním provozu a Úmluva 

o silniční signalizaci z roku 1968) a její aplikace vládními nařízeními a vyhláškami. V roce 

1953 byly vytvořeny dopravní inspektoráty.  Veřejné bezpečnosti a těm jsou svěřeny 

veškeré agendy týkající se silničního provozu. Tyto byly umístěny v sídlech okresů a krajů 

a v zásadě zabezpečovaly dohled nad silničním provozem, dopravní inženýrství a agendu 

dopravně správní, což zahrnovalo evidenci vozidel, evidenci řidičů, správní – přestupkové 

řízení a všechny činnosti s tímto bezprostředně související. [19] 

Z hlediska občana nastala nejpodstatnější změna v roce 2001, kdy došlo k přesunu 

dopravně správních agend z policie na okresní úřady. Tato změna reagovala na nutnost 

zavedení moderní a fungující státní správy v této oblasti. Způsob vyřizování žádostí však 

zůstal velice podobný, jen místo uniformovaného policisty vyřizoval žádosti úředník 

okresního úřadu, kdy v počátcích převodu byli tito zaměstnanci „zapůjčeni“ policií 

okresním úřadům. Následný převod na ORP byl spjat s převodem zaměstnanců okresních 

úřadů vykonávajících tyto agendy. 

Z historického pohledu je zajímavé zjištění, že „novinky“ v současných předpisech 

tu někdy, byť třeba v trochu jiné podobě, už existovaly. Zajímavostí je i to, že poslední 

úprava provedená zákonem (silniční provoz) je z roku 1950 a další  byla až v roce 1997 

a to zákonem č. 12/1997 Sb. Z právního hlediska byla úprava jen formou vládních nařízení 

a vyhlášek značně problematická, ale veliká výhoda spočívala v možnosti poměrně rychle 

reagovat na chybné formulace v předpisu, popřípadě reagovat na aktuální vývoj. Úpravy 
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provedené zákonem bývají ve velké míře „obohaceny“ poslaneckými pozměňovacími 

návrhy a mohou způsobovat a také většinou způsobují problémy v silničním provozu a tím 

i při výkonu dopravně správních agend.  

4 ZMĚNY LEGISLATIVY PO ROCE 2001 A JEJICH VLIV  

Vývoj legislativy po roce 2001 je spojen s reformou veřejné správy započatou o několik let 

dříve. Bez této reformy by nevznikly obce s rozšířenou působností a tím také odbory 

dopravy působící na těchto obcích. Je třeba zmínit se o základních prvcích reformy, 

protože legislativní proces probíhající po roce 2001 jednak zabezpečoval právní rámec 

reformy a dále také reagoval na aktuální vývoj v jednotlivých agendách.  

Zásadní kroky ve věci reformy veřejné správy se začaly uskutečňovat po roce 1998, 

kdy se její reforma stala jednou z priorit nové vlády. Sice už v roce 1997 byly ústavním 

zákonem vytvořeny vyšší územněsprávní celky (kraje), ovšem bez kompetencí a vymezení 

činnosti. Proto Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s ostatními ministerstvy 

vypracovalo základní koncepci reformy veřejné správy v České republice a ta se skládala 

z těchto částí [12]: 

1) Koncepce reformy veřejné správy 

2) Koncepce přípravy pracovníků ve veřejné sféře 

3) Koncepce informatizace veřejné správy     

Touto koncepcí bylo určeno, že se u nás nebude státní správa vyvíjet cestou oddělení 

státní správy od samosprávy, ale přenesením působností ze sféry státní správy na územní 

samosprávu. Ministerstvo vnitra původně připravilo oddělený model, Poslanecká 

sněmovna v roce 1999 rozhodla pro spojený model a ten se po zpracování zákonů začal 

realizovat [12]. A v této fázi se budou názory odborníků a ostatních zainteresovaných 

značně lišit, ale pro názornost stačí uvést jeden obecný příklad. Zaměstnanec ORP 

vykonává přenesenou působnost v oblasti, která se bezprostředně dotýká činnosti obce 

a zde nastává zásadní problém. Má se chovat jako zaměstnanec obce a nebo má projevit 

osobní statečnost a nekompromisně vykonávat přenesenou působnost? Dalo by se 

samozřejmě namítnout, že úředník má postupovat přesně v souladu se zákonem 

a na ostatní nemá brát ohled. Žijeme ale v reálném světě a nic není úplně černé nebo bílé. 

Zda se shora uvedené stane, samozřejmě záleží na samotném vedení obce včetně jejího 
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zastupitelstva. Problém je, že někteří „zástupci samosprávy“ nedokáží odlišit výkon státní 

správy a samosprávy (viz následující kapitoly). Konkrétně u odborů dopravy zaznívaly 

hlasy o možném vytvoření „Dopravních úřadů“. Hlavním důvodem ale nebylo jen oddělení 

dopravních agend od samosprávy, ale také zvýšení produktivity práce a komfortu 

pro občany. Situace zcela běžná na západ od nás je například ve Spolkové republice 

Německo, kde obec vykonává pouze činnosti bezprostředně související s chodem obce. 

Problém nastal při nalezení vhodné formy. Existovaly návrhy, které se týkaly oddělení jen 

určité části činnosti odborů dopravy. Jednalo se o koncepci spočívající ve vytvoření 

zkušebních center (například formou neziskových organizací) pro zkoušky žadatelů 

o řidičská oprávnění. Toto se nesetkalo s příznivým ohlasem části odborné veřejnosti. Je 

zde totiž několik příkladů ukazujících, že přesun kontrolních nebo školících činností 

do soukromé sféry nemusí vést ke zkvalitnění těchto činností. Tato praxe byla aplikována 

po roce 1990, jako „jediná možnost“ zkvalitnění těchto služeb. Z kontrolních činností, 

které stát přenechal soukromému sektoru, lze jako příklad uvést prohlídky vozidel 

na Stanicích měření emisí a Stanicích technické kontroly. Jak čas ukázal, docházelo 

k velkému „obcházení“ zákona, vozidla nezpůsobilá provozu brázdila naše silnice 

a až poslední kroky Ministerstva dopravy a jejich kontrolních orgánů dokázaly situaci 

částečně změnit. S uvedenými nedostatky se setkávali i zaměstnanci odborů dopravy ORP, 

protože jednou z činností, které ORP v přenesené působnosti vykonává je kontrola Stanic 

měření emisí. Dále se úředník odboru dopravy setká i s prací Stanice technické kontroly 

a to při činnosti na úseku registru vozidel.  Převedení dalších kompetencí do „soukromých 

rukou“ by vždy, jak je vidět, nemuselo znamenat zkvalitnění práce, záviselo by to 

na přijaté legislativě a kontrolních mechanismech. Tento problém některé úřady vyřešily 

vytvořením samostatných pracovišť, která někdy v samostatných budovách vykonávají 

přenesenou působnost, zcela nezávisle na činnosti ostatních agend vykonávaných obcemi.  

  Dalším důvodem, proč se uvažuje o převodu této působnosti na soukromou sféru, je 

dle zastánců tohoto opatření, ušetření finančních prostředků. Při vytváření reformy bylo 

jedním z hlavních problémů, které se musely vyřešit, financování úředníků zajišťujících 

na obcích výkon přenesené působnosti. Proto se v jedné z kapitol zabývám ekonomickou 

situací jako jednou z možných příčin zvýšení nebo snížení počtu žadatelů a s tím 

souvisejícími změnami v příjmech obce v závislosti na výběru stanovených poplatků. 
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Při tvorbě reformy bylo a stále je (způsob financování je stále otevřenou záležitostí) 

na výběr několik možných řešení [12]:  

1) Úhrada výdajů spojených s výkonem státní správy formou příspěvku jako model 

používaný do roku 2005. Příspěvek pokrývá náklady asi ze 75%, protože je 

předpoklad, že ostatní náklady budou hrazeny správními poplatky, sankčními 

platbami a také vlastními daňovými příjmy. U obcí s rozšířenou působností 

existoval dvojí druh financování a to formou příspěvku na 100 obyvatel správního 

obvodu obce, v němž obec vykonávala státní správu. Druhá forma je financování 

prostřednictvím převedených funkčních míst z okresních úřadů.  

2) Úhrada všech (100%) výdajů souvisejících s výkonem státní správy. S tímto 

modelem se nepočítá, protože by se jen velmi obtížně oddělovaly náklady státní 

správy od samosprávy, dále by tento model nemotivoval k případným úsporám. 

3) Stanovení standardů na přenesený výkon státní správy. Jako základní podmínka se 

jeví kvantifikace průměrných nákladů na konkrétní činnost. Jedná se o dlouhodobý 

a složitý proces, který by  ale pomohl k porovnání produktivity na obcích a krajích. 

Výhodu by v tomto ohledu měly větší obce, protože při větším počtu pracovníků je 

možná větší specializace. Obce s rozšířenou působností s 15 000 obyvateli 

správního obvodu musí vykonávat stejný rozsah agend jako ORP s 200 000 

obyvateli. Z toho plyne, že počet vyřízených žádostí na jednoho úředníka je 

samozřejmě nižší, ale rozsah přenesené působnosti (co do počtu vykonávaných 

agend) vykonávané jedním úředníkem je většinou větší. 

4) Územní samosprávy by financovaly výkon státní správy z daňových výnosů. 

Příspěvek by byl nahrazen zvýšením podílu v rozpočtovém určení daní. 

Pro spojený model se toto řešení jeví jako nejvýhodnější, protože je prakticky 

nemožné oddělit náklady na výkon státní správy a samosprávy.  

Pro účely financování obcí je vydávána Ministerstvem financí České republiky metodika 

financování obcí, která je veřejně přístupná na internetových stránkách ministerstva. 

Na základě této metodiky jsou obcím hrazeny neúčelové dotace a příspěvky. [17] 

A  nyní k další oblasti - koncepce informatizace veřejné správy měla za cíl zlepšení 

poskytování služeb občanům a to s využitím moderních informačních a komunikačních 

technologií. Za tímto účelem bylo přijato několik zákonů. Základním stavebním kamenem 

byl pro realizaci informačních systémů ve veřejné správě zákon č. 365/2000 Sb., 
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o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů. Byla snaha propojit 

jednotlivé databáze a informační systémy a tím zrychlit komunikaci mezi úřady, 

vyřizování žádostí a tím snížit náklady a zvýšit produktivitu. Myšlenka je určitě velice 

chvályhodná, reálně však původní záměr nemusí vždy naplnit očekávání. Ambiciózní 

projekt informatizace veřejné správy určitě nebude proveden v plánovaných termínech 

a to zejména proto, že návaznost jednotlivých registrů (registr obyvatel; registr osob – 

údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci; 

registr územní identifikace – adres a nemovitostí) a jejich funkčnost nemůže být 

do července roku 2011 garantována a proto poslanci posunuli spuštění o jeden rok. [11]  

Se zaváděním informačních technologií se střetávali a střetávají občané a úředníci 

pracující na odborech dopravy už od počátku vzniku obcí z rozšířenou působností. Dalo by 

se říci, že v každém roce došlo k zavedení nového systému nebo alespoň k jeho zásadní 

modernizaci. Zavedení kontaktních míst Czechpoint nebo datových schránek provázela 

bouřlivá mediální kampaň, ale z hlediska činnosti obce z rozšířenou působností to byla jen 

další z mnoha „elektronických“ změn. Jak bude uvedeno v dalších kapitolách, tak 

„elektronizace“ státní správy ovlivňuje každodenní život na těchto úřadech a systémy jako 

e-Testy, Eliška, provádění spisové služby s použitím výpočetní techniky, úřední deska 

umožňující dálkový přístup apod. dnes patří k nedílným nástrojům výkonu státní správy 

na těchto úřadech.  

Jak už bylo zmíněno, je dalším bodem zavedení moderní veřejné správy zvyšování 

kvalifikace jejích pracovníků. Koncepce přípravy pracovníků ve veřejné sféře je vymezena 

zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona jsou úředníci 

proškoleni a přezkoušeni ze znalostí a dovedností potřebných pro výkon vybrané správní 

činnosti (zvláštní odborná způsobilost). Zvláštní odborná způsobilost se skládá z obecné 

části (znalost základů veřejné správy, obecných principů organizace a činnosti veřejné 

správy, znalost právní úpravy obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě 

Praze, zákona o správním řízení a schopnost aplikace těchto znalostí) a zvláštní části 

(znalost právních předpisů upravujících působnost orgánů územních správních úřadů 

v rozsahu příslušné správní činnosti a schopnost jejich aplikace). Ověření zvláštní odborné 

způsobilosti se provádí zkouškou. [15]   
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Toto bylo obecné vymezení koncepce a s tím také souvisí změny v legislativě. 

V následujících kapitolách budou vybrány jen ty nejpodstatnější, které měly na chod 

odboru dopravy nejpodstatnější vliv. Výčet použitých zákonů, prováděcích vyhlášek, 

nařízení vlády a jejich změn je uveden v příloze 1.  

4.1 Registr řidičů 

Chod této agendy ovlivnilo několik zásadních rozhodnutí ústředních státních 

orgánů. V prvé řadě to bylo rozhodnutí o zavedení nových informačních technologií a dále 

pak přijetí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, kterou schválila vláda České 

republiky svým usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004. Tato strategie v souladu s cíli EU 

stanovuje snížit počet usmrcených osob v silničním provozu do roku 2010 na polovinu 

hodnoty z roku 2002. Výše uvedeného lze dosáhnout dvěma způsoby a to prvotně 

zkvalitněním a zpřísněním zkoušek budoucích řidičů a poté zpřísněním udělených sankcí 

po spáchání přestupku nebo trestného činu v souvislosti s provozem vozidla. [14] 

Nově zaváděné informační technologie na registru řidičů nahradily dosluhující 

a moderním trendům nevyhovující systém zabezpečující chod dopravně správních agend 

nazývaný „Wysa“. Nový systém nazývaný Eliška (zabezpečuje chod registru řidičů) by 

měl být kompatibilní s ostatními systémy zaváděnými státní správou. Dalším systémem 

zavedeným do této agendy je systém elektronických zkoušek e-Testy. Zavedení těchto 

technologií si vyžádalo schválení zákona č. 411/2006 Sb., který je úplným zněním zákona 

č. 361/2000 Sb. Tento zákon mimo jiné zavádí bodový systém hodnocení řidičů, dává 

možnost zadržet řidičský průkaz „na místě“, zpřísňuje sankce za spáchání přestupků 

a zavádí zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění v elektronické podobě.  

Zavedení bodového systému a dalších změn bylo spojeno i se zvýšením počtu míst 

ve státní správě, protože evidence udělených bodů, zadržování řidičských průkazů na místě 

spáchání přestupku policistou jsou spojeny s nárůstem administrativy a to zejména 

s evidencí bodů a s tím souvisejících správních řízení. Zavedení bodového systému mělo 

za úkol eliminovat počet řidičů, kteří se opakovaně dopouštějí závažných dopravních 

přestupků a utvoření čitelné databáze pachatelů přestupků. Zda bodový systém splnil 

očekávání, můžeme sledovat na obrázku 2, kde je zobrazen počet usmrcených osob 

při dopravních nehodách za jednotlivé roky. 
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Obr. 2   Počet usmrcených osob při dopravních nehodách  

Zdroj: www.ibesip.cz 

Z grafu je zřejmé, že v prvním roce fungování zapůsobil represivní efekt přijatého 

zákona, který se s postupem času vytratil. Bodový systém už ze svého principu (kdy 

dochází k postupnému navyšování počtu bodů za spáchané přestupky a popřípadě 

odečítání 4 bodů po 12 měsících bez spáchání protiprávního jednání) je systémem 

dlouhodobým a proto se jeho účinek projeví až v řádu několika let. Už od zavedení 

bodového systému probíhá diskuze nad bodovým hodnocením některých přestupků 

a možnosti „přijít“ o řidičský průkaz bez předešlého upozornění, že dotčený řidič spáchal 

nějaký přestupek. 

Zavedení „elektronických zkoušek“ v systému e-Testy bylo spojeno se zavedením 

poplatků za provedenou zkoušku. Poplatek ve výši 700,- Kč se sice může zdát nepodstatný, 

ale z celkového pohledu je to asi 10% ceny výuky a výcviku v autoškole u skupiny „B“, 

jako nejběžnější skupiny, na kterou jsou prováděny zkoušky k získání řidičského 

oprávnění.  

Proto je v následující tabulce a grafu znázorněna změna počtu žadatelů 

v příslušných letech, tedy před a po přijetí zákona č. 411/2006 Sb. Ze statistického hlediska 

nelze oddělit vliv zpoplatnění zkoušky a případný vliv zavedení elektronických testů, kdy 

zejména pro občany středního věku a výše je práce s výpočetní technikou něčím novým 

a může být jedním z faktorů, proč se nepokusit o získání řidičského průkazu .                          
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Žadatelé o řidičské oprávnění 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ŽADATELÉ 247 238 240 214 251 281 254 
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Obr. 3  Žadatelé o řidičské oprávnění 

Zdroj: data ORP Podbořany 

 

Na shora uvedeném grafu jsou použita data ORP Podbořany, které jsou ze statistického 

pohledu dostatečně vypovídající a nejsou zkreslená nějakými zásadními změnami, protože 

počet autoškol zůstal v průběhu let nezměněn (počet autoškol: 3).  Jak vyplývá z dat, je 

zřejmé, že v roce 2006 nastal mírný pokles žadatelů zařazených k závěrečným zkouškám. 

Zákon začal platit k 1 . červenci 2006 a proto zobrazen ještě jeden graf, který znázorňuje 

počty žadatelů za jednotlivé roky k 1. 7. jednotlivých let. 
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Obr. 4   Žadatelé o řidičské oprávnění k 1. 7. jednotlivých let 

Zdroj: data ORP Podbořany 

 

Z tohoto grafu je zřejmé, že pokles žadatelů nastal již počátkem roku 2006, situaci 

počátkem roku však mohla ovlivnit rozsáhlá mediální kampaň, která ovlivnila část žadatelů 

a ti odložili získání řidičského průkazu až na následující roky. Nelze také přesně stanovit, 

k 1.7.  2005 2006 2007 
žadatelé 145 129 150 
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zda pro pokles počtu žadatelů mělo větší vliv zavedení poplatku nebo zásadní změna 

v provádění zkoušek. Je však pravdou, že po určité stabilizaci se počty žadatelů v roce 

2007 vrátily na úroveň roku 2005. Zavedení poplatků mělo za cíl částečně kompenzovat 

ORP výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti v oblasti zkoušek žadatelů o řidičská 

oprávnění a jednalo se o zavedení systému zpoplatnění zkoušek, který fungoval už 

v meziválečném období. Dalším cílem byla modernizace průběhu zkoušky a snaha 

o zabránění ovlivňování zkoušek jak ze strany žadatele, tak i ze strany zkušebního 

komisaře.  

Hlavními cíli zavedení teoretické zkoušky v elektronické podobě byly [13]: 

1) zvýšení objektivnosti zkoušky – jedinečný test pro každého uchazeče; okamžité 

vyhodnocení testu odesláním k elektronickému zpracování, 

2) znesnadnění opisování – otázka vždy na jiné pozici, 

3) nerozptylování uchazeče – na monitoru je vždy pouze jedna otázka, 

4) přiblížení realitě - některé otázky s přiřazenou obrazovou podporou jsou z reálného 

pohledu řidiče; absence otázek, které se zaměřují na přesnou citaci zákona. 

Tento systém také znesnadňuje nezákonné získání řidičského oprávnění, umožňuje 

provedení kontroly testu žadatelem a kontrolu úspěšného absolvování pracovníkem 

vydávajícím řidičské průkazy. Se zavedením elektronických testů Ministerstvo dopravy 

spustilo aplikace cvičných testů a vysvětlilo problematiku nově přijatého zákona na svých 

internetových stránkách. [16] 

4.2 Registr vozidel  

Rok 2001 se stal zásadním mezníkem ve vývoji registru vozidel, protože s přijetím 

zákona č. 56/2001 Sb. nastává několik podstatných změn v činnosti registru vozidel. 

Registr vozidel, tak jako i jiné činnosti dosud vykonávané policií, je přesunut na okresní 

úřady. S využitím prováděcích vyhlášek dochází k podstatným změnám, které se 

bezprostředně dotýkají i občana při vyřizování žádostí spojených s činností registru 

vozidel. Zavedení nových registračních značek, mimo jiné velmi podobných (uspořádáním 

písmen a číslic) těm z meziválečného období, mělo za následek nové rozdělení vozidel 

dle registračních značek jednotlivých krajů oproti předešlé praxi, kdy vozidla byla 

registrována dle okresů. V případě registrací vozidel byla zavedena povinnost předkládat 

doklad o evidenční kontrole. Hlavním smyslem tohoto a dalších podobných opatření bylo 
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sjednotit údaje vedené v registru vozidel se skutečným stavem. Tento „soulad“ byl 

po provedené evidenční nebo technické prohlídce vyznačen příslušným pracovníkem 

evidenční známkou na registrační značce. Tato známka byla nejprve nalepována 

na všechny registrační značky, později na pokyn nadřízených orgánů jen na registrační 

značky staršího provedení (SPZ) a později bylo vylepování evidenčních známek zcela 

zrušeno. Obecně by se dalo říci, že občan byl „trestán“ za předešlou nekvalitní práci STK 

a registrů vozidel tím, že po provedené technické kontrole se musel dostavit na příslušné 

registrační místo, kde mu většinou po strávení jednoho dne dovolené, byla v lepším 

případě vylepena evidenční známka. V horším případě ho čekalo vysvětlování a shánění 

podkladů proč údaje v registru neodpovídají skutečnosti. V případech registrací vozidel 

před rokem 2001 na tehdejších dopravních inspektorátech policie bylo vozidlo 

kontrolováno policistou, který od „své přepážky“ odešel a šel ven na ulici kontrolovat 

vozidlo, takže už z tohoto pohledu je zřejmé, že v některých případech nebylo možné 

provést kvalitní kontrolu vozidla. Nelze samozřejmě zobecňovat všechny případy, ale 

většinou se jednalo chybný zápis, kdy bylo například písmeno Z zaměněno s číslicí 2 apod. 

Zavedení systému evidenčních kontrol rozděluje registraci vozidla na dvě činnosti a těmi 

jsou kontrola vozidla technikem na STK a registrace vozidla registračním pracovníkem 

na registru vozidel. V principu je to velice dobrá myšlenka, protože je zde zohledněna 

specializace pracovníků na určitý úkon, která je v současné době nezbytná pro správné 

a rychlé fungování všech lidských činností. Na trhu existuje velice široká nabídka vozidel 

a proto veškeré činnosti spojené s jejich kontrolou vyžadují odborné znalosti, vybavená 

pracoviště a v neposlední řadě také praxi v oboru. U registru vozidel situace tak 

jednoznačná není, práce registru je totiž „rozdělena“ na dvě části a to na část registrace 

vozidel a na část schvalování vozidel. V případě schvalování vozidel by měl mít pracovník 

alespoň z teoretického hlediska stejné znalosti jako technik na STK. V případě 

registračního pracovníka je podstatné znát příslušné předpisy registru, ovládat stále se 

měnící programové vybavení registru, v současné době též komunikovat s pomocí 

datových schránek, zabezpečovat zařazování spisů a jejich evidence v elektronické spisové 

službě apod.  

Zda zavedení evidenčních kontrol a celkové „čištění registru“ od problematických 

vozidel mělo vliv na počty registrací, si je možné ukázat na grafu počtu registrovaných 

osobních automobilů, jako největší skupiny vozidel vedené v registru. Ostatní kategorie 
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vozidel v zásadě kopírovaly vývoj registrací osobních automobilů, což dokresluje tabulka 

Počty registrovaných vozidel v České republice (viz příloha 3).  

 

Počty registrovaných osobních automobilů v období 1998 - 2005 

ROK 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
POČET 3484001 3431481 3431573 3523277 3648905 3706012 3815547 3958708 
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Obr. 5   Počty registrovaných osobních automobilů 

Zdroj: data z CRV 

 

Z grafu (obrázek 5) je patrné, že změny, které nastaly v roce 2001, neměly zásadní vliv 

na počet registrovaných automobilů. 

Zásadní změnou, ať už z pohledu občana a nebo ORP, je změna ve výši správního 

poplatku za provedení určitého správního úkonu. Z hlediska registru vozidel jsou vybírány 

dva zásadní  poplatky (co se týče jejich výše v Kč), těmi jsou poplatek za registraci vozidla  

a poplatek za schválení jednotlivě dovezeného vozidla k provozu. První z nich tedy 

poplatek za registraci vozidla byl razantně zvýšen zavedením zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích (účinnost od 01. ledna 2005), kdy například suma za registraci 

osobního automobilu je zvýšena ze 300,- Kč na 800,- Kč. K těmto poplatkům přibyl v roce 

2009 (k 1. lednu) ještě poplatek na podporu sběru a využití autovraků, který byl zaveden 

novelizací zákona o odpadech. Cílem tohoto poplatku bylo omezení dovozu vozidel 

nesplňující příslušné emisní limity. Členstvím v Evropské unii se Česká republika zavázala 

plnit stanovené podmínky a jednou z nich je i volný pohyb zboží a v důsledku toho nebylo 

možné namířit tento „ekopoplatek“ pouze na vozidla z dovozu a vztahuje se i na vozidla již 
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v tuzemsku registrovaná.  Vliv této změny můžeme sledovat na následujícím grafu. Data 

v tomto grafu vychází z počtu změn – registračních úkonů provedených registrem vozidel 

ORP Podbořany. Je použita tabulka s počtem změn a ne tabulka s počtem nových 

registrací, protože zavedení shora uvedených poplatků bude ovlivňovat především počet 

registračních úkonů u starších vozidel (nová vozidla plní stanovené ekologické normy 

a proto „ekopoplatku“ nepodléhají).  

Změny provedené registrem vozidel ORP Podbořany 

TYP ZMĚNY   /   ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1. EVIDOVÁNÍ VOZIDLA V ČR 467 346 427 561 671 754 521 
EVIDOVÁNÍ, ZMĚNA REG. MÍSTA 629 628 619 602 517 816 578 

CELKEM EVIDOVANÝCH 1096  974 1046 1163 1188 1570 1099 

TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA 267 126 61 77 176 296 602 
DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA 196 230 242 226 213 378 355 

CELKEM VYŘAZENÝCH 463 356 303 303 389 674 957 
 

Obr. 6   Změny provedené registrem vozidel ORP Podbořany 

Zdroj: data ORP Podbořany 

 

Z uvedených dat plyne, že změna výše poplatku z 300,- Kč na 800,- Kč zásadní 

zlom pro počet registrací nepřinesla. Zavedení „ekopoplatku“ by na první pohled přineslo 

velmi zásadní změnu v počtu registračních úkonů, je ovšem nutno přihlédnout 

i k ekonomickému vývoji (viz následující kapitola). Zavedení „ekopoplatku“ přineslo 

registrům vozidel spoustu dalších problémů. V prvé řadě nedostatečná a opožděná 

informovanost občanů před přijetím zákona přivedla na konci roku 2008 obrovské 
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množství žadatelů, kteří se snažili ještě před účinností zákona zaregistrovat vozidla 

podléhající „ekopoplatku“. V druhé řadě to je nesystémový přístup legislativců, kteří 

do zákona o odpadech zakomponovali povinnosti, které se týkají registru vozidel a tudíž by 

se příslušná ustanovení měla objevit v předpisech upravujících registraci vozidel. Dalším 

nesystémovým krokem je uvedení výše „ekopoplatku“ v zákoně o odpadech, i když pro 

určování správních poplatků je používán zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Výrazným problémem této novelizace zákona o odpadech je používání nejednoznačných 

výrazů jako je například „první přeregistrace“. Toto slovní spojení není v žádném 

ze zákonů jednoznačně vymezeno a proto při novelizaci zákona o odpadech, platné 

od podzimu roku 2009, došlo k poměrně závažnému pochybení. Zákonodárci ve snaze 

pomoci občanům s průkazem ZTP a nebo těm, kteří nabyli vozidlo v dědictví, umožnili 

změnou zákona registraci vozidla bez zaplacení „ekopoplatku“. Na základě tohoto 

ustanovení se v současné době přihlašují vozidla  na občany s průkazem ZTP a ti je 

následně převádějí na občana, který již „ekopoplatek“ neplatí. Tento příklad jasně ukazuje, 

že tato změna nejenže ORP nepřináší žádný zisk (veškeré vybrané peníze ORP předávají 

na účet Ministerstva životního prostředí České republiky), ale znesnadňují  práci 

registračních pracovníků a to nejen tím, že jde o jeden registrační úkon navíc (bez poplatku 

- občan s průkazem ZTP neplatí za registraci osobního automobilu poplatek), ale také 

vznikem případných nejasností při dalších registracích. Problémy nastanou za několik let 

v případě ztráty dokladů od vozidla a dalších přeregistrací, kdy registrační pracovník bude 

muset poměrně pracně zjišťovat o kolikátou přeregistraci se jedná. Z výše uvedeného 

jednoznačně plyne, že zákonodárci svým přístupem ztěžují práci registračních míst 

a vlastně tím zhoršují výkon státní správy. A toto je jen jeden z několika příkladů, kdy se 

z jednoduchého registračního úkonu stává úkon složitější. 

Další výraznou změnou, která ovlivnila chod registru vozidel byla změna zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, provedená zákonem 

č. 137/2008 Sb. Novelizovaný zákon mimo sankcí, které platily už od počátku existence 

tohoto zákona, zavádí povinnost zaplatit do garančního fondu příspěvek za provozování 

nepojištěného vozidla. Výše uvedeného příspěvku je závislá na typu vozidla a počtu dní 

provozování vozidla bez pojištění. Ke shora uvedenému se ještě připočítávají náklady 

na uplatnění tohoto příspěvku, a v případě neuhrazení také případné soudní výlohy. 

Zavedení tohoto zákona „zavalilo“ registry vozidel koncem roku 2008 (nápor neustával ani 
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počátkem roku 2009) žádostmi o trvalé, popřípadě dočasné vyřazení vozidel z provozu. 

Změny v počtech vyřazených vozidel jsou vidět na obrázku 6.  

Je zcela zřejmé, že změna zákona měla zásadní vliv na chod registru vozidel, což 

lze vysledovat i v nedávné minulosti s přijetím shora uvedeného zákona v roce 1999. 

V tomto roce došlo vlivem zavedení zákona č. 168/1999 Sb. k razantnímu vyřazování 

vozidel, což mělo za následek snížení počtu registrovaných vozidel v České republice 

(viz příloha 3).   

4.3  Přestupková agenda – dopravní p řestupky  

Asi nejvíce se této činnosti dotýkají nepřesné formulace v přijatých předpisech, 

protože případná obhajoba pachatelů dopravních přestupků je v některých případech 

založena na nejednoznačném znění platných zákonů. Výčet těchto nejasností by byl velmi 

dlouhý a ani případné novelizace neodstranily případné chyby, někdy dokonce vytvořily 

nové. Mapování těchto legislativních změn by bylo velice obsáhlé a bylo by nepodstatné 

z hlediska cíle této bakalářské práce. Přestupkové řízení funguje jako preventivní 

a represivní činnost, jejímž hlavním cílem je snížení nehodovosti na pozemních 

komunikacích a proto je tato kapitola zaměřena na zmapování hlavních legislativních 

změn, které ve svém důsledku měly změnit nelichotivou situaci na našich pozemních 

komunikacích. 

Přestupkové řízení je velice těžko statisticky uchopitelné ve vztahu ke změnám 

legislativy, protože předmětná statistická data jsou přímo ovlivňována změnami v přijaté 

legislativě. Jako ukázkový případ může sloužit provinění typu jízda bez řidičského 

oprávnění. Tento skutek byl přestupkem, aby se v roce 2006 stal trestným činem a v roce 

2010 opět přestupkem. Nebo případné snížení počtu dopravních nehod nemusí být 

důsledkem razantnějších sankcí, ale pouze důsledkem změny zákona [8], kdy policie 

eviduje nehody, při nichž vznikne škoda větší než 100 tisíc Kč (do 1. ledna 2009 byla tato 

suma 50 tisíc Kč.).  Ze shora uvedených důvodů lze přestupkové řízení hodnotit pouze 

v kontextu s výcvikem řidičů a zdokonalováním jejich odborné způsobilosti, 

s preventivními programy, jejichž společným cílem je snížení nehodovosti a počtu mrtvých 

při dopravních nehodách. Oblast, ve které je zcela zřejmá změna v následcích dopravních 

nehod ve vztahu ke změnám legislativy, je ochrana dětí v silničním provozu. 
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Nejpodstatnější změny, kterými jsou povinné používání zádržných systémů dětí 

(autosedačky) a povinné používání ochranných přileb [8], vedly k razantnímu snížení 

usmrcených dětí (viz obrázek 7). 

 

Vývoj počtu usmrcených dětí 

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

POČET 47 33 44 36 27 39 30 24 17 13 
 

  
Obr. 7   Vývoj počtu usmrcených dětí 

Zdroj: AUTOKLUB ČR (Metodický zpravodaj autoškol č. 70/2009 - nehodovost) 

Ze shora uvedeného plyne, že změny legislativy mohou jednoznačně ovlivnit vývoj 

nehodovosti a s tím související činnost prováděnou ORP na úseku přestupkového řízení.    

4.4 Stavební řízení a ostatní činnosti odbor ů dopravy  

Stavební řízení, udělování oprávnění k provozování taxislužby a měření emisí je 

ovlivňováno průběžnou změnou legislativy, ale zachycení těchto změn ze statistického 

hlediska je velice problematické a složité. Vývoj stavebního řízení z hlediska počtu změn 

bude v ORP ovlivněn zejména budováním nové dopravní infrastruktury a to bude 

ovlivněno celkovým vývojem v České republice, budováním infrastruktury obcemi 

ve spádové oblasti ORP a také případnou stavbou důležité komunikace (například dálnice) 

v územním obvodu.  

Vývoj v oblasti taxislužby a stanic měření emisí je průběžně upravován změnami 

legislativy, tyto změny však nejsou natolik zásadní, že by se jejich vliv projevoval v počtu 

47 

33 

44 

36 

27 

39 

30 

24 

17 
13 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Roky  

P
o
č

et



Pavel Beneš: Hospodářské a legislativní aspekty činnosti odborů dopravy po roce 2001 
 

2010                                                                                                                                                        
  

25

udělených oprávnění. Na jejich provoz má zásadnější vliv vývoj ekonomiky, jako 

na každou jinou činnost prováděnou na základě živnostenského oprávnění.  

5 EKONOMICKÉ ASPEKTY ZM ĚN PO ROCE 2001 

Ekonomické aspekty lze zkoumat ze dvou pohledů. Tím prvním je vývoj 

ekonomiky, který může mít vliv na změnu počtu žadatelů o určitý úkon, který zabezpečují 

v přenesené působnosti ORP. Druhým aspektem je změna platných předpisů upravujících 

výběr poplatků a následná změna v příjmech ORP, popřípadě odvod vybraných peněz 

na příslušné ministerstvo. 

První aspekt je znázorněn na níže uvedeném grafu, kde byly (jako základní hlediska) 

vybrány tyto ukazatele: 

- vývoj HDP v Kč na 1 občana jako ukazatele vývoje ekonomiky (v běžných cenách) 

- z hlediska registru řidičů je to počet žadatelů  

- z hlediska registru vozidel je to počet prvních registrací (za Českou republiku 

i za ORP Podbořany) 

Z obrázku 8 (tabulka a graf) je patrné, že ekonomický vývoj zásadně ovlivňuje počty 

registrovaných vozidel a počty prvních registrací v České republice, ale jen minimálně 

ovlivňuje počty žadatelů o získání řidičského oprávnění. V případě počtu usmrcených 

při dopravních nehodách, jejich počet klesá se vzrůstajícím HDP/1. obyvatele. 

 

 

Ekonomický vývoj ve vztahu k počtu žadatelů 

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

RŘ Žadatelé o ŘO (ORP Podbořany) 247 238 240 214 251 281 254 

RV První registrace v ČR (ORP Podbořany) 467 346 427 561 671 754 521 

RV První registrace v ČR (mot. vozidla v tis. ks) 313,5 310 352,8 412 479 517 380 

PŘESTUPKY Počet usmrcených při DN 1319 1215 1127 956 1123 992 832 

EKONOMIKA  
Vývoj HDP na 1. obyvatele v ČR (v tis. 
Kč) 252,6 276 291,6 314 343 354 346 



Pavel Beneš: Hospodářské a legislativní aspekty činnosti odborů dopravy po roce 2001 
 

2010                                                                                                                                                        
  

26

 
Obr.8   Ekonomický vývoj ve vztahu k počtu žadatelů 

Zdroj: Autoklub ČR; Český statistický úřad; Sdružení automobilového průmyslu; data ORP Podbořany 

 

Z pohledu příjmů ORP nastala zásadní změna schválením zákona č. 500/2004 Sb., 

o správních poplatcích a zákona č. 411/2006 Sb. První z nich upravuje výběr správních 

poplatků za určitý úkon a z hlediska odboru dopravy došlo jeho přijetím většinou 

k výraznému zvýšení těchto poplatků. Druhým zákonem došlo ke zpoplatnění zkoušek 

z odborné způsobilosti a tím k dalšímu příjmu ORP a jak je uvedeno v předchozích 

kapitolách, zvýšení nebo zavedení poplatků nemělo zásadní vliv na změnu v počtech 

žadatelů. Takže z hlediska příjmů obce je zavedení nebo zvýšení poplatků stejně důležité 

jako příznivý ekonomický vývoj. Z krátkodobého hlediska je určitě legislativní aspekt 
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způsobilosti vybrala na tomto poplatku  v roce 2009 za první zkoušku 177 800,- Kč (254 x 

700). V porovnání s rokem 2005, kdy zkouška zpoplatněna nebyla se jedná o razantní 

zvýšení příjmů z vykonávání přenesené působnosti.      

6 PŘÍKLADY Z PRAXE; POROVNÁNÍ S OKOLNÍMI STÁTY  

Velice vypovídajícím se z tohoto pohledu jeví porovnání počtu nově registrovaných 

vozidel ve vztahu k ekonomickému vývoji a ovlivnění těchto registrací změnou legislativy 

(ekonomické zvýhodnění prodeje nových vozů – tzv. šrotovné) v jednotlivých státech EU.   

 

Počty registrovaných motorových vozidel 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
EU 25 (EU 
27)   16866442 17309043 17300661 17896425 18206299 16730630 15792882 
EU 15 16109156 15893346 16355017 16420243 16634608 16739093 15293804 14803235 
Francie 2606008 2440692 2473560 2547911 2498946 2584035 2573713 2718597 
Německo 3523465 3501683 3550226 3614886 3772394 3482279 3425039 4049353 

Itálie 2595689 2489586 2519996 2487393 2598075 2776018 2423606 2356661 
(EU 25 – od roku 2008 údaje za EU 27; za roky 2008 a 2009 nejsou známy údaje pro Kypr a Maltu)  
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Obr. 9 Počty registrovaných motorových vozidel 

ZDROJ: EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION 

 

VÝVOJ HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU NA 1 OBYVATELE (€) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 25 21400 21700 22600 23400 24600 25800 25900 *** 

EU 27 20500 20700 21700 22500 23600 24900 25100 *** 
EU 15 23400 23600 24500 25400 26500 27800 27800 *** 

Francie 23700 23200 23800 24900 25800 27100 26900 26100 
Německo 23600 24200 25200 26300 27400 28600 29100 27300 

Itálie 22900 22900 23100 23600 24500 25400 25200 23300 
(*** k datu vypracování práce není údaj znám) 
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Obr. 10    Vývoj HDP na 1 obyvatele (€) 

ZDROJ: ČSÚ 

Z uvedených tabulek a grafů (viz obrázek 9 a 10) plyne, že vývoj registrací 

v některých zemích EU neodpovídá průběhu registrací v České republice, jak vyplynulo 

z grafu v předešlé kapitole. Pokud  v grafu budeme sledovat EU jako celek nebo budeme 

sledovat pouze státy EU ve východní Evropě, je patrné, že počet registrací vozidel je 

závislý na ekonomickém vývoji. Ze shora uvedených grafů je zřejmé, že legislativním 

zásahem – zavedením „šrotovného“ je velmi zásadním způsobem narušena vazba mezi 

ekonomickým vývojem a počtem registrovaných vozidel. Jako příklad jsou uvedeny 

ekonomicky vyspělé země (Francie, Německo, Itálie), které v nějaké formě zavedly 

stimuly na podporu prodeje nových vozidel. Křivky počtu registrovaných vozidel v těchto 

zemích stoupají vzhůru, i když ekonomiky vykazují pokles.   
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zachytit vývoj legislativy, její změny, vývoj 

ekonomiky a jejich vliv na činnost odborů dopravy. Níže je zhodnocen vliv jednotlivých 

faktorů na činnosti vykonávané odbory dopravy ORP. Z těchto činností byly vybrány ty, 

na kterých je tento vliv nejvíce patrný. Jedná se o registr řidičů, registr vozidel 

a přestupkovou agendu. 

Z hlediska registru řidičů bylo nejpodstatnější změnou přijetí zákona 

č. 411/2005 Sb. Po přijetí tohoto zákona nastal mírný pokles žadatelů o řidičská oprávnění, 

ale po určité stabilizaci se situace v počtu žadatelů vrátila na přibližně stejnou úroveň. 

Na základě tohoto zákona byl zaveden poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti. Jak se 

ukázalo, tak poplatek ve výši 700,- Kč za první zkoušku nemá z dlouhodobého hlediska 

také žádný vliv na počet žadatelů. Ekonomický vývoj také nemá  zásadní vliv na počty 

žadatelů o řidičská oprávnění. Počty žadatelů se v průběhu sledovaného období zásadně 

neměnily a proto lze konstatovat, že shora uvedené vlivy nemají z dlouhodobého hlediska 

zásadní vliv na počty žadatelů o řidičská oprávnění. Z dlouhodobého pohledu je velice 

pravděpodobné, že počty žadatelů o řidičské oprávnění budou ovlivněny demografickým 

vývojem v České republice. Malé výkyvy znamenají pro ORP možnost plánovat 

hospodaření s vybranými poplatky (od roku 2006), kdy výše vybraných peněz bude 

v dlouhodobém horizontu přibližně stejná. Další výhodou je, že zkušební komisaři ORP 

každý rok vyzkouší přibližně stejný počet žadatelů a na základě toho je možné upravovat 

jejich pracovní náplň a zvyšovat tak produktivitu práce.   

Registr vozidel je z pohledu počtu žadatelů ovlivňován ekonomickým vývojem 

a vývojem legislativy poměrně zásadním způsobem. Z legislativního hlediska jsou zřetelné 

zejména změny vyvolané přijetím a novelizacemi zákona č. 168/1999 Sb., které ve svém 

důsledku vedly k nárůstu trvale vyřazených vozidel. V drtivé většině případů se jednalo 

o vozidla již neprovozovaná nebo neexistující. Tyto změny nebyly pro ORP 

z ekonomického pohledu finančně výhodné, protože nárůst administrativy nebyl 

kompenzován nárůstem příjmů z poplatků. Registrační úkon trvalého vyřazení není totiž 

zpoplatněn. Další změna vyvolaná přijetím nového zákona o správních poplatcích 

výrazným způsobem neovlivnila počty žadatelů a to s razantním zvýšením poplatků 

za registrační úkon vedlo k nárůstu příjmů ORP. Další legislativní změnou byly zavedeny 
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„ekopoplatky“ a to spolu s ekonomickým vývojem znamenalo, že došlo k výraznému 

poklesu registrací vozidel. Zavedení „ekopoplatků“ přineslo ORP další nárůst 

administrativy bez finanční kompenzace, kdy při snížení počtu registrací dokonce došlo 

k poklesu příjmů. Ekonomický vývoj ovlivňuje koupěschopnost obyvatelstva a to se 

následně projevuje na registracích vozidel. U ekonomik závislých na výrobě vozidel se 

následně projevuje pokles prodejů vozidel v podobě poklesu HDP. Takže případné výkyvy 

v ekonomickém růstu ovlivňují příjmy z poplatků vybíraných ORP poměrně zásadním 

způsobem. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že registr vozidel je ovlivněn 

změnami ekonomického vývoje a legislativními změnami v daleko větší míře než registr 

řidičů. Některé evropské státy se snažily ovlivnit prodeje nových vozidel zaváděním 

„šrotovného“. Až z odstupem několika let bude možné hodnotit tyto kroky, ale z logického 

pohledu není přirozené, aby v době krize prodeje vozidel rostly. Je velice pravděpodobné, 

že se problém prodejů nových vozidel odsune o několik měsíců. Cílem by měla být 

koncepce vývoje dopravy, kde jedním z bodů by mělo být utvoření legislativního rámce, 

který nebude nutno několik let zásadně měnit. Dále je potřeba vyvarovat se nesystémových 

kroků („šrotovné“ a „ekopoplatek“). Současná situace, kdy neustálými změnami 

a změnami těchto změn je vytvářen chaos v legislativě, napomáhá k „obcházení“ zákonů 

a velmi ztěžuje práci pracovníků registrů vozidel ORP.    

Přestupková agenda není ekonomickým vývojem ovlivněna zásadním způsobem. 

Počty vozidel jsou sice do jisté míry ovlivňovány ekonomickým vývojem, ale případný 

nárůst intenzity dopravy je kompenzován modernizací dopravní sítě, programy prevence 

dopravní nehodovosti a modernizací vozidel s prvky aktivní bezpečnosti. Jak ukazuje 

vývoj, lze vhodnými legislativními prostředky  zásadním způsobem ovlivnit nehodovost. 

A zvolením vhodné strategie lze snížit počet usmrcených v silničním provozu. Je pravdou, 

že v případě příznivého ekonomického vývoje, dochází k obměně vozového parku 

a nárůstu vozidel s moderní konstrukcí a prvky pasivní bezpečnosti a to vede ke zmírnění 

následků dopravních nehod. Nehod tedy neubývá, ale jejich následky nejsou tak tragické.  

Souhrnně lze konstatovat, že i když některé legislativní změny byly pro ORP 

výhodné, je pro kvalitní výkon přenesené působnosti důležitá neměnnost legislativního 

rámce. Cílem práce bylo zachytit a zmapovat ekonomické a legislativní změny a možnost 

ORP na tyto změny reagovat. Při stabilitě legislativy mohou ORP poměrně přesně 

odhadnout příjmy plynoucí z poplatků. Cyklický vývoj ekonomiky některé činnosti 
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vykonávané odbory dopravy ORP ovlivňuje poměrně zásadním způsobem a některé skoro 

vůbec. Pro výkon přenesené působnosti byl pomocí tabulek určen počet zaměstnanců. Při 

pohledu na zpracovaná data v této práci je vidět, že pracovní výkon zaměstnance se 

v průběhu let měnil. Na tuto situaci se ale velice těžko reaguje. Je otázkou jestli by byla 

řešením v případě potřeby změna počtu zaměstnanců, protože případné zaškolení nového 

pracovníka je finančně a časově velmi náročné. Zaměstnání pracovníka jen na dobu určitou 

by sebou neslo problémy, ale mělo by i několik výhod. Velkou výhodou by ale byla 

možnost zaškolení tohoto pracovníka jen na některé činnosti, které nevyžadují speciální 

odbornost. Vyřizování korespondence, evidence přijatých poplatků (apod.), to jsou činnosti 

při kterých by tento zaměstnanec pomáhal v obdobích se zvýšeným počtem žadatelů. 

Na závěr lze tedy konstatovat, že pro udržení vysoké produktivity je pro ORP důležité 

sledovat ekonomický vývoj a přizpůsobit mu personální politiku. Ve vztahu k legislativě 

mohou zástupci ORP působit na volené členy Parlamentu České republiky a jejich 

prostřednictvím prosazovat zájmy ORP, tedy i zájmy občanů. 
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