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č. 1)
Stanovisko k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č, 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov

Všeobecne k návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky na rokovanie poradných orgánov vlády Slovenskej republiky na základe úlohy č. 9 na
mesiac jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015.
Hlavným cieľom navrhovanej novely zákona je úprava niektorých ustanovení o tzv. objektívnej
zodpovednosti držiteľa vozidla v súvislosti so získanými praktickými skúsenosťami pri výkone objektívnej
zodpovednosti držiteľa vozidla od zavedenia tohto inštitútu do praxe, ďalej prijatie legislatívnych opatrení na
ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a prispôsobenie zákona o cestnej premávke súdnej
judikatúre.
Medzi najdôležitejšie zmeny v pravidlách cestnej premávke možno zaradiť zavedenie povinného nosenia
prilieb pre deti prepravované na cyklosedačke a na bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom,
umožnenie deťom do 10 rokov jazdiť na bicykli po chodníku, sprísnenie postihu pre vodičov za ohrozenie
chodcov na chodníku a za ohrozenie cyklistov pri obchádzaní a predchádzaní, opätovné zavedenie zákazu státia
na vyznačenom okruhu v obci, zavedenie jasných pravidiel pre jazdu na samovyvažovacom vozidle, výslovný
zákaz parkovania na nástupištiach pravidelnej verejnej dopravy.
Na základe súdnej judikatúry sa prejednanie dopravnej nehody v priestupkovom konaní, pri ktorej
došlo k následku na zdraví alebo majetku iba samotného vodiča, príp. jemu blízkej osoby, prispôsobí trestnému
konaniu, taktiež sa precizujú ustanovenia o zákaze vedenia vozidla v autoškole počas zákazu činnosti a
podmienky na udelenie vodičského oprávnenia.
V oblasti evidencie vozidiel sa menia podmienky odhlásenia vozidla na nového vlastníka pri jeho predaji,
a to tak, že na odhlásenie vozidla sa bude vyžadovať osobná prítomnosť nového držiteľa vozidla alebo jeho
osvedčený podpis. Obdobným spôsobom sa upravujú aj ustanovenia o zmenách v evidencii vozidiel
prostredníctvom elektronickej služby.
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Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca
2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou
cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015) (ďalej len „smernica 2015/413/EÚ“), ktorá nahradila smernicu
Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena
informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 288, 05. 11. 2011) (ďalej len
„smernica 2011/82/EÚ“).
Smernica 2011/82/EÚ bola prijatá na základe čl. 87 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozsudkom Súdneho dvora zo 6. mája 2014 vo veci C-43/12 sa zrušila smernica 2011/82/EÚ s odôvodnením, že
na základe tohto článku nemohla byť platne prijatá. Rozsudkom sa zachovali účinky smernice 2011/82/EÚ, až
kým v primeranej lehote, ktorá nemá presiahnuť 12 mesiacov odo dňa vyhlásenia rozsudku, nenadobudne
účinnosť nová smernica založená na čl. 91 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Nová smernica
2015/413/EÚ bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 13. marca 2015 a účinnosť nadobudla 16.
marca 2015.
Návrhom zákona sa mení a dopĺňa aj zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov z dôvodu nadväznosti na úpravy v zákone o cestnej premávke v čl. I, v rámci ktorého
sa zvyšuje horná hranica možnej pokuty za najzávažnejšie prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, a to v obci
o viac ako 50 km/h a mimo obce o viac ako 60 km/h. Za takto závažné prekročenie rýchlosti možno v súčasnosti
uložiť pokutu v blokovom konaní s hornou hranicou 650 eur a v riadnom konaní s hornou hranicou 800 eur. Podľa
predloženého návrhu bude možné uložiť pokutu s hornou hranicou v blokovom konaní 800 eur a v riadnom
konaní 1000 eur.
Predkladaný návrh zákona nepredpokladá negatívne dopady na rozpočet verejnej správy,
podnikateľské prostredie ani na informatizáciu spoločnosti; predpokladá negatívne aj pozitívne sociálne vplyvy.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2016 vzhľadom na predpokladanú dĺžku
legislatívneho procesu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a
inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Stanovisko AZZZ SR :
AZZZ SR k predloženému návrhu uplatňuje nasledovné zásadné pripomienky:
1. Žiadame, aby bolo povolené predbiehanie vozidiel nad 7,5 tony v čase od 00 .00 do 05.00 hod na
diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.
2. Žiadame ponechanie pôvodného znenia bodu 17.) novely zákona č.8/2009 o cestnej premávke, a to
k ust. § 39 ods.1 písm. b) a ods. 2, kde sa slová „v čase od 00.00 do 22.00 hod.“ nahrádzajú slovami „
v čase od 07.00 do 22.00 hod. s tým, že táto zmena by sa týkala diaľnic a rýchlostných komunikácií / nie
pre cesty 1.triedy /, tak ako to vo svojej zásadnej pripomienke vyjadrilo MDVaRR SR.
Zdôvodnenie:
Samotná realizácia tejto zmeny jednoznačne zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko dôjde
k prerozdeleniu stojacích vozidiel a tým k zníženiu neúmerného zaťaženia ciest v nedeľu po 22.00 hod. , po
skončení zákazu jázd nastaveného podľa terajšieho znenia zákona. Zároveň dôjde k využitiu diaľnic
a rýchlostných komunikácií / na tento účel budovaných, so všetkými potrebnými parametrami /, v čase keď tieto
nákladné vozidlá neznižujú plynulosť ani bezpečnosť cestnej premávky.
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Záver :
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie, po zapracovaní uplatnených pripomienok.
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