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Vážený pane ministře, 

při našem osobním setkání na konci minulého roku, kdy jsme se věnovali především otázce 
tzv. administrativních zániků vozidel, jsme se dotkli i problematiky přepisů vozidel 
v situacích, kdy jedna smluvní strana (typicky kupující) následně neposkytne patřičnou 
součinnost protistraně při přepisu vozidla, resp. přepis neprovede navzdory plné moci 
udělené druhou smluvní stranou. 

Snahu Ministerstva dopravy o řešení cestou změny zákona č. 56/2001 Sb.1 jsem velmi 
uvítala. Po datu účinnosti zákona jsem se však setkala s několika podněty, kdy se na mě 
obrátili lidé s tím, že situace se fakticky příliš nezměnila, protože nová právní úprava 
(konkrétně § 8a tohoto zákona) po nich vyžaduje doložení protokolu o evidenční kontrole 
vozidla. To je požadavek, který z podstaty věci nemohou splnit, protože vozidlem již 
nedisponují. I nadále tak původní majitelé (provozovatelé) zůstávají zapsáni v registru 
vozidel a jsou „terčem“ správních orgánů při řešení správních deliktů provozovatele vozidla 
a v brzké budoucnosti se mohou stát i adresáty dopisů České kanceláře pojistitelů 
při vymáhání příspěvku do Garančního fondu. 

Jsem si vědoma toho, že změna § 8a zákona č. 56/2001 Sb. již v tomto volebním období není 
reálná, přesto považuji za nutné Vás na problém upozornit a ráda bych Vás požádala, abyste 
se zasadil o zahájení prací na novele dotčeného ustanovení, aby bylo možné situaci co 
nejdříve napravit. 

Uvítám, zašlete-li mi svou odpověď k výše uvedené spisové značce ve lhůtě 30 dnů 
od doručení tohoto dopisu. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

                                                        

1  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. 
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