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Věc: Podání ze dne 06.07.2022 - Sdělení
Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, obdrželo dne 07.07.2022 prostřednictvím prostého
e-mailu Vaše podání označené jako žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti ze
dne 06.07.2022, zaevidované podatelnou pod č.p. MDCRX017148M požadujete sdělit následující
– cit.:
„Chtěl bych se zeptat, jestli se bude upravovat zákon 361 o silničním provozu na komunikacích pro
věk spolujezdce aspoň na skútr do nějakých kw, nebo cm3? Nebo pořád bude stanovený věk 12
let, a aby dosáhl na stupačky? Mladší 10 letý syn je vyšší než náš starší dvanáctiletý. Oba dva
dosáhnu na stupačky a jen jeden může sedět jako spolujezdec. Jedná se o skútr s automatickou
převodovkou o výkonu 11 kW.“
Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) žádost prověřilo a Váš dotaz vyhodnotilo jako dotaz, na který
se InfZ nevztahuje. Povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí (záměry, plány) a vytváření nových informací. Režim InfZ také
nestanovuje povinnost vytvářet či poskytovat právní výklady. (Takové dotazy můžete úřadům
zaslat, ale bez odkazu na informační zákon, standardní cestou.) Zároveň Vás jen upozorňujeme
na drobnou písařskou chybu u Vašeho data narození, patrně nepůjde o rok 2022.
Na Váš dotaz nicméně odpovídáme, avšak mimo rámec InfZ, ve smyslu zásady dobré správy.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů v oblasti povinnosti řidiče motocyklu
měnit v dohledné době nebude.
Stále platí ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) zákona
č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno – cit.:
„ (7) Řidič nesmí
e) na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let.“
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