
ZÁKON 

ze dne               2018, 

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 193/2018 Sb., zákona 

č. 169/2018 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., 

zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 268/2015, 

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 119/2012 

Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 

288/2011 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 

zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 

80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona 

č. 186/2004 Sb., zákona 358/2003 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., 

zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 

102/2000 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 19 se text odstavce 2 písm. h) označuje jako odstavec 2 písm. i) a vkládá se nový 

text odstavce 2 písm. h): 

„h) odstavovat silniční vozidlo, které nemá po dobu delší než 3 měsíce platné 

osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické 

kontroly10a) (dále jen „nezpůsobilé vozidlo“). 

 

Doplňuje se poznámka „10a)“ ve znění: 
10a) Zákon č. 56/2001 Sb., 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 pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 

 

2. V § 19c se nadpis mění tak, že původní znění se nahrazuje textem: „Odstranění vraku 

a nezpůsobilého vozidla vlastníkem pozemní komunikace“ 

 

3. V § 19c se vkládají nové odstavce 3. a 4. v tomto znění: 

 

„(3) Silniční správní úřad uloží na návrh vlastníka pozemní komunikace provozovateli 

nezpůsobilého vozidla odstaveného na dálnici, silnici nebo místní komunikaci ho 

odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci. 
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(4) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost 

podle odstavce 3, přemístí vlastník pozemní komunikace nezpůsobilé vozidlo na 

náklady jeho provozovatele na vybrané parkoviště. Nepřevezme-li provozovatel 

vozidlo z vybraného parkoviště ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho odstranění z pozemní 

komunikace, zajistí vlastník pozemní komunikace předání nezpůsobilého vozidla na 

náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, 

využívání nebo odstraňování autovraků37). Ustanovení § 19b odst. 8 se užije 

obdobně.“ 

 

4. V § 19c se původní odstavec 3. označuje jako odstavec 5. a za slova „v řízení podle 

odstavce 1“ se vkládá text „nebo podle odstavce 3“. 

 

5. V § 19c se původní odstavec 4. označuje jako odstavec 6. 

 

6. V § 42a se text v odstavci 1 písm. i) „na dálnici, silnici nebo místní komunikaci 

provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zakázána“ nahrazuje textem 

„na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 

písm. a) až i) zakázána“. 

 

7. V § 42b se text v odstavci 1 písm. i) „na dálnici, silnici nebo místní komunikaci 

provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zakázána“ nahrazuje textem 

„na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19 odst. 2 

písm. a) až i) zakázána“. 

 

 

 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po jeho vyhlášení. 
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