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DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

I. Obecná část  

Zhodnocení platné právní úpravy a hlavní principy navrhované právní úpravy  

Současné znění zákona nezná specifický přestupek pro porušení zákaz vjezdu vozidel, jejichž 

okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (zákazu vyplývajícího z dopravní značky č. B 

13).  

Porušení tohoto zákazu je možné kvalifikovat toliko jako přestupek podle § 125c odst. 1 písm.  

k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jehož se dopustí ten, kdo v 

provozu na pozemních komunikacích jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až 

j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona. V daném případě je 

porušena povinnost řídit se dopravními značkami, stanovená v § 4 písm. c) zákona o silničním 

provozu. Za tento přestupek se v blokovém řízení uloží pokuta do 2 000 Kč (sankci ukládá 

příslušník Policie ČR nebo strážník obecní policie), v nezkráceném správním řízení pak pokuta 

od 1 500 Kč do 2 500 Kč (sankci ukládá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností).  

Tento zákaz je tedy masivně porušován všude tam, kde časová a finanční úspora užití zákazné 

vozovky převáží nad relativně nízkou pokutou.  Příslušná těžká vozidla pak významně 

poškozují povrchy silnic, které nejsou uzpůsobeny na danou zátěž. Kromě toho ohrožují 

obyvatele příslušných obcí a obtěžují je hlukem a exhalacemi. Nejpostiženější jsou příhraniční 

regiony, kde je zvýšená tranzitní doprava.   

Navrhuje se tedy předmětné sankce navýšit a zvýšit tak jejich efektivitu. Trest, který je možno 

uložit za přestoupení zákona, musí být podle trestněprávní teorie (i podle práva EU) úměrný 

přestupku a jeho následkům. Vzhledem k tomu, že porušení omezení jízdy nákladních vozidel 

nad ??t má těžší následky než u ostatních omezení, je zcela jistě možno odlišit trest za omezení 

jízdy nákladních vozidel od trestu za omezení jízdy v jiných případech. Pokud tezi shrneme, je 

z hlediska právního státu možno stanovit odlišné (vyšší) pokuty. Rozhodně se v daném případě 

nejedná o diskriminační rozlišování – zpřísnění se vztahuje na všechna vozidla způsobující svou 

vyšší hmotností větší škody.  

K přiměřenosti a úpravě sankčních režimů se několikrát vyjádřil Ústavní soud. V posledním 

nálezu Pl. ÚS 14/09 (č. 22/2012 Sb., viz příloha) byl Ústavní soud k vlastnímu posuzování výše 

a struktury sankcí za dopravní přestupky zdrženlivý s tím, že je věcí zákonodárce, aby určil 

systém veřejnoprávní represe. Z toho je možno dovodit, že pokud by sankce za přestupek ve 

formě pokuty nepřekračovala řádově ostatní pokuty, Ústavní soud by se do záležitosti zcela 

jistě nevměšoval. Nicméně je třeba vzít v úvahu disent k uvedenému rozhodnutí bývalé 

místopředsedkyně ÚS Elišky Wagnerové, podle které „nelze totiž ústavněprávně zohledňovat, 

resp. kompenzovat neschopnost řádné kontroly výkonu státní moci skrze neproporcionální 

omezování základních práv jednotlivců. Neschopnost řádné kontroly výkonu státní moci není 

v mých očích veřejný statek, který by umožňoval jakékoliv krácení základních práv.“ Přes tyto 

pochybnosti se jeví cesta prostřednictvím odpovídajícího zvýšení sankce jako schůdná a rychlá. 

Pokud budeme srovnávat okolní státy, řada z nich má podstatně vyšší pokuty za obdobný 
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přestupek.  I několikanásobná výška dosavadní pokuty je tedy z hlediska této judikatury zcela 

jistě přípustná.   

Předkladatelé si uvědomují, že Ministerstvo dopravy ČR se zatím neúspěšně pokoušelo 

prostřednictvím novely zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích (sněmovní tisk č. 

1001 z roku 2013) řešit podobnou otázku. Mají však za to, že tento návrh zákona řeší širší 

problematiku a je tedy potřebný souběžně.   

    

Dopad návrhu zákona na státní rozpočet a na rozpočty krajů a obcí  

Tento návrh nemá žádný významný dopad na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí, a 

pokud ano tak pouze pozitivní, neb se navyšuje výše příslušných pokut.   

Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami 

Návrh zákona není v rozporu s českým ústavním pořádkem, s mezinárodními smlouvami ani s 

legislativou Evropské unie.  

Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 

rovnosti mužů a žen   

  

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na rovné postavení mužů a žen, a proto je z tohoto hlediska 

neutrální.  

Navrhovaná úprava stanoví rovné podmínky pro všechny řidiče, bez rozdílu rasy, etnického 

původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 

vyznání, víry či světového názoru. Nemůže tedy docházet k přímé či nepřímé diskriminaci.  

II. Zvláštní část  

K Čl. I  

Novela zavádí nový přestupek pro porušení zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez.    

Za příslušný přestupek se navrhuje sankce od 2 500 do 20 000,- Kč.  

Přestupek je taktéž možné řešit blokovou pokutou 2 500,- Kč a udělují se za něj 2 body.   

K Čl. II  

Navrhuje se, aby zákon nabyl své účinnosti po uplynutí nejméně 15 denní legisvakanční lhůty.  

  

V Praze dne …   

  

  

Milan Štěch, v. r. 

předseda Senátu 
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