
IV. 

Platné znění částí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí  

zákon o pozemních komunikacích, s vyznačeným navrhovaných změn 

 

ČÁST DESÁTÁ 

KONTROLNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL 

 

Nízkorychlostní kontrolní vážení 

(K § 38b odst. 6 zákona) 

 

§ 51a 

Způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení 

  

Řidič vozidla zajede na zařízení pro kontrolní vážení, kde je provedeno nízkorychlostní 

kontrolní vážení. Vážení je provedeno za přítomnosti řidiče a dalších členů osádky v kabině 

vozidla. 

 

§ 51b 

Náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení 

 

 (1) Doklad musí obsahovat 

a) datum, čas a místo provedeného nízkorychlostního kontrolního vážení, 

b) výrobce a typové označení váhy, na níž bylo provedeno nízkorychlostní kontrolní vážení, 

včetně výrobního čísla a data platnosti ověření tohoto stanoveného měřidla podle zvláštního 

právního předpisu18), 

c) údaj o největší povolené hmotnosti vozidla, údaj o největší povolené hmotnosti na nápravu 

a skupinu náprav vozidla, údaj o okamžité hmotnosti vozidla, případně údaj o okamžité 

hmotnosti připadající na příslušnou nápravu vozidla a dále údaje o měření rozměrů vozidla 

a jeho nákladu vyplývající ze zvláštního právního předpisu10), 

d) výsledek měření okamžité hmotnosti na nápravu a skupinu náprav vozidla a okamžité 

hmotnosti vozidla, 

e) zjištěné překročení největší povolené hmotnosti vozidla na nápravu a skupinu náprav  

v kilogramech a procentech podle zvláštního právního předpisu10) po odečtení relativní 

chyby měření stanovené na základě zvláštního právního předpisu18) a zjištěné překročení 

největší povolené hmotnosti vozidla v kilogramech a procentech podle zvláštního právního 

předpisu10) po odečtení relativní chyby měření stanovené na základě zvláštního právního 

předpisu18), 

f) zjištěné překročení rozměrů vozidla anebo nákladu vyplývající ze zvláštního právního 

předpisu10), 

g) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu 

anebo bydliště v cizině a státní příslušnost řidiče vozidla, 

h) státní poznávací značku, tovární značku a typ vozidla, rozlišovací značku státu registrace 

vozidla, 

i) stav počítadla ujetých kilometrů vozidla při příjezdu na kontrolní místo, 
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j) označení provozovatele17) vozidla nebo tažného vozidla soupravy (název, sídlo, identifikační 

číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; 

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, 

adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině, jde-li o fyzickou osobu), 

k) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis příslušného zástupce vlastníka pozemní 

komunikace nebo jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo jím pověřené 

osoby, který se zúčastnil nízkorychlostního kontrolního vážení, 

l) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby provádějící nízkorychlostní kontrolní vážení, 

m) písemné vyjádření řidiče vozidla k obsahu dokladu spolu s jeho podpisem, 

n) evidenční označení povolení zvláštního užívání (bylo-li vydáno dle § 25 zákona), 

o) způsob úhrady nákladů spojených s nízkorychlostním kontrolním vážením, 

p)  o) datum a čas vyhotovení dokladu, 

q)  p) označení odesílatele nákladu (název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, popřípadě jména, 

příjmení, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině, jde-li o fyzickou 

osobu). 

 

(2) Vzor tohoto dokladu je uveden v příloze č. 10 bodě 1. 

 

 

Vysokorychlostní kontrolní vážení 

(K § 38d odst. 5 zákona) 

 

§ 51c 

Náležitosti dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení 

 

 (1) Doklad musí obsahovat 

a) datum, čas a místo provedeného vysokorychlostního kontrolního vážení, 

b) výrobce a typové označení váhy, na níž bylo provedeno vysokorychlostní kontrolní vážení, 

včetně výrobního čísla a data platnosti ověření tohoto stanoveného měřidla podle zvláštního 

právního předpisu18), 

c) údaj o největší povolené hmotnosti vozidla, údaj o největší povolené hmotnosti na nápravu 

a skupinu náprav vozidla, údaj o okamžité hmotnosti vozidla, případně údaj o okamžité 

hmotnosti připadající na příslušnou nápravu vozidla vyplývající ze zvláštního právního 

předpisu10), 

d) výsledek měření okamžité hmotnosti na nápravu a skupinu náprav vozidla a okamžité 

hmotnosti vozidla, 

e) zjištěné překročení největší povolené hmotnosti na nápravu a skupinu náprav v kilogramech 

a procentech podle zvláštního právního předpisu10) po odečtení relativní chyby měření 

stanovené na základě zvláštního právního předpisu16) a zjištěné překročení největší povolené 

hmotnosti v kilogramech a procentech podle zvláštního právního předpisu10) po odečtení 

relativní chyby měření stanovené na základě zvláštního právního předpisu16), 

f) státní poznávací značku vozidla nebo tažného vozidla soupravy, tovární značku a typ 

vozidla, rozlišovací značku státu registrace tažného vozidla, státní poznávací značku 

přípojného vozidla, tovární značku a typ vozidla, rozlišovací značku státu registrace 

přípojného vozidla, 
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g) fotografii vozidla nebo tažného vozidla soupravy a jeho státní poznávací značky, fotografii 

přípojného vozidla a jeho státní poznávací značky, 

h) označení provozovatele17) vozidla nebo tažného vozidla soupravy (název, sídlo, identifikační 

číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; 

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, 

adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině, jde-li o fyzickou osobu), 

i) označení vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li 

vážení, nebo jím pověřené osoby, který provedl vysokorychlostní kontrolní vážení, 

j) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oprávněné osoby vlastníka pozemní komunikace 

nebo jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo jím pověřené osoby, 

k) způsob úhrady nákladů spojených s vysokorychlostním kontrolním vážením, 

l) k) datum a čas vyhotovení dokladu. 

 

 (2) Vzor tohoto dokladu je uveden v příloze č. 10 bodě 2. 

 

§ 51d 

Vážní lístek 

 

(1) Vážní lístek obsahuje údaje uvedené v § 51c odst. 1 písm. a) až g), i), j) a l) k). 

 

(2) Vzor vážního lístku je uveden v bodě 3 přílohy č. 10 k této vyhlášce. 

 

 

Sypký materiál 

(K § 43 odst. 7 zákona) 

 

§ 51e 

 

Za sypký materiál se považuje seskupení oddělitelných pevných, volně ložených 

zrn do velikosti 50 mm, která se mohou při přepravě vlivem působení setrvačných sil  

a vibrací volně pohybovat v ložném prostoru. 

 

_________________ 

 
10) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 

16) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 

podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. 

17) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

18) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB4BD7HJ1)



Příloha č. 10 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.  

1. Vzor dokladu nízkorychlostního kontrolního vážení 

Doklad o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení 

Dne ........ v ........ hod. bylo provedeno na ............ (kategorie pozemní komunikace, kontrolní 

stanoviště) v místě ................. nízkorychlostní kontrolní vážení na vahách výrobce/typové 

označení .............. výrobního čísla .............., ověření tohoto stanoveného měřidla je platné do 

.............. 

 

Byly zjištěny tyto údaje: 

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení řidiče: .................................. Datum narození: ................. 

Místo pobytu1: ................................ Státní příslušnost: ................ 

Státní poznávací značka vozidla: ................ 

Tovární značka a typ vozidla ................ Rozlišovací značka státu: ................ 

Stav počítadla ujetých kilometrů vozidla: ................ 

 

Provozovatel vozidla: 

Název/jméno, popřípadě jména a příjmení2: ................................ 

Sídlo/místo pobytu1,2: ................................ 

IČO/rodné číslo nebo datum narození2: ................ 

 

Odesílatel nákladu: 

Název/jméno, popřípadě jména a příjmení2: ................................ 

Sídlo/místo pobytu1,2: ................................................ 

IČO: ................ 

 

Evidenční označení povolení zvláštního užívání (bylo-li vydáno) ................ 

 

Okamžitá hmotnost     

 

Č. 1 ............. kg 

Č. 2 ............. kg 

Č. 3 ............. kg 

Č. 4 ............. kg 

Č. 5 ............. kg 

Č. 6 ............. kg 

Největší povolená hmotnost 

na nápravu   

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                                                                                      

Překročeno o ....... tj.... % připadající 

na nápravu 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

 

Okamžitá hmotnost     

 

Č. 1 ............. kg 

Č. 2 ............. kg 

Č. 3 ............. kg 

Č. 4 ............. kg 

Č. 5 ............. kg 

Č. 6 ............. kg 

Největší povolená hmotnost 

na sk. náprav   

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                                                                                      

Překročeno o ....... tj.... % připadající 

na skupinu náprav 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

 

Okamžitá hmotnost 

  

............. kg 

Největší povolená hmotnost 

vozidla 

........................................ kg     

Překročeno o ....... tj.... % vozidla 

 

......... kg ......... 
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Zjištěné rozměry vozidla včetně nákladu .............................. 

 

Překročeno: ................ 

 

Kontrolní vážení provedl (jméno, popřípadě jména a příjmení):  

 

.............................................Podpis............... 

 

 

Kontrolního vážení se účastnil: (jméno, popřípadě jména a příjmení příslušného zástupce 

vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo 

jím pověřené osoby): 

 

.............................................Podpis............... 

 

Způsob úhrady nákladů spojených s nízkorychlostním kontrolním vážením .............. 

 

Vyjádření řidiče vozidla k obsahu dokladu: .............. 

 

Podpis řidiče a potvrzení převzetí jednoho výtisku dokladu: .............. 

 

Doklad o provedeném nízkorychlostním kontrolním vážení vyhotoven dne .......... v .......... hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
1) místem pobytu se rozumí adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině  

2) vyplní se odpovídající údaje s ohledem na to, zda jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele nebo jde-li 

o fyzickou osobu 
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2. Vzor dokladu vysokorychlostního kontrolního vážení 

Doklad o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení 

Dne ........ v ........ hod. bylo provedeno na ............ (kategorie pozemní komunikace) ............ 

v km ................. vysokorychlostní kontrolní vážení na váze pro vysokorychlostní kontrolní 

vážení výrobce/typové označení ................. výrobního čísla ................., ověření tohoto 

stanoveného měřidla je platné do ................. 

 

Byly zjištěny tyto údaje: 

Státní poznávací značka vozidla nebo tažného vozidla soupravy: .............. 

Tovární značka a typ vozidla .............. Rozlišovací značka státu: .............. 

Státní poznávací značka přípojného vozidla: .............. 

Tovární značka a typ vozidla .............. Rozlišovací značka státu: .............. 

 

Provozovatel vozidla: 

Název/jméno, popřípadě jména a příjmení2: ............................ 

Sídlo/místo pobytu1,2: ............................. 

IČO/rodné číslo nebo datum narození2: .............. 

 

Okamžitá hmotnost     

 

Č. 1 ............. kg 

Č. 2 ............. kg 

Č. 3 ............. kg 

Č. 4 ............. kg 

Č. 5 ............. kg 

Č. 6 ............. kg 

Největší povolená hmotnost 

na nápravu   

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                                                                                      

Překročeno o ....... tj.... % připadající 

na nápravu 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg .........

 

Okamžitá hmotnost     

 

Č. 1 ............. kg 

Č. 2 ............. kg 

Č. 3 ............. kg 

Č. 4 ............. kg 

Č. 5 ............. kg 

Č. 6 ............. kg 

Největší povolená hmotnost 

na sk. náprav   

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                             

........................................ kg                                                                                      

Překročeno o ....... tj.... % připadající 

na skupinu náprav 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg ......... 

......... kg .........

 

Okamžitá hmotnost 

  

............. kg 

Největší povolená hmotnost 

vozidla 

........................................ kg      

Překročeno o ....... tj.... % vozidla 

 

......... kg .........

 

Fotodokumentace z místa provedení vysokorychlostního kontrolního vážení: 

 

Fotografie vozidla nebo tažného vozidla soupravy a jeho státní poznávací značky: ............... 

Fotografie přípojného vozidla a jeho státní poznávací značky: ............... 

Vysokorychlostní kontrolní vážení provedl (označení vlastníka pozemní komunikace nebo jím 

pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo jím pověřené osoby): ............... 

 

Osoba vydávající tento doklad (jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oprávněné osoby 

vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo 

jím pověřené osoby):   
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.............................................Podpis............... 

 

Způsob úhrady nákladů spojených s vysokorychlostním kontrolním vážením ............... 

 

Doklad o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení vyhotoven dne ........... v ........... hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
1) místem pobytu se rozumí adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině  

2) vyplní se odpovídající údaje s ohledem na to, zda jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele nebo jde-li 

o fyzickou osobu 
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