
 

Platné znění částí novelizovaného zákona s vyznačením navrhovaných změn 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 19  

Obecné užívání 

(1) V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích2 a za 

podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně 

obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud 

pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis9 jinak. Uživatel se musí 

přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. 

(2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné 

účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné 

účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím 

znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále 

zakázáno 

a) neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní 

značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat, 

b) používat pásová a jiná vozidla, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými 

obručemi, nebo používat jiné stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození komunikace; 

výjimečně lze povolit jako zvláštní užívání ( § 25) použití silnice nebo místní komunikace 

pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, 

c) používat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka není dostatečně pokryta sněhovou nebo 

ledovou vrstvou, 

d) používat hroty v pneumatikách, pokud zvláštní předpis10 nestanoví jinak, 

e) vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady, 

f) rozjíždět dočasné skládky údržbových hmot, otáčet zemědělské nebo lesní stroje a potahy 

při provádění polních nebo lesních prací, 

g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky 

nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10 a obnovení způsobilosti by si vyžádalo 

výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního 

vozidla10 (dále jen „vrak“), 
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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“), 

i) umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo přenosné zařízení, které je určeno k prodeji 

zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice). 

 
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 

 

§ 19c 

Odstranění vraku a nezpůsobilého vozidla vlastníkem pozemní komunikace 

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku 

a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, 

místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo 

takovou pozemní komunikaci, 

b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b 

odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, 

silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle 

odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele 

provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování 

autovraků37). Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně. 

(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. 

(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.“ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=139439)



(3) (5) Provádí-li silniční správní úřad v řízení podle odstavce 1 nebo 3 ohledání vozidla, vydá 

o tom usnesení, které se oznamuje pouze provozovateli vozidla. Není-li silničnímu správnímu 

úřadu provozovatel vozidla znám a účelem tohoto ohledání je zjištění jeho totožnosti, oznámí 

se usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením ohledání vozidla a současně 

vyvěšením na úřední desce. 

 

(4) (6) Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 lze otevřít uzamčené vozidlo i v 

nepřítomnosti jeho provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla v nepřítomnosti 

jeho provozovatele, zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla. 

 

§ 42a 

Přestupky fyzických osob 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo 

veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto 

povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku, 

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo 

místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou 

určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání nebo v opatření 

obecné povahy podle § 24b, 

c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 

neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník 

reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s 

§ 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění, 

d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst. 

9 nebo 10, 

e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu 

bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení, 

f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k 

dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší, 

g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo 

příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou, 
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h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že 

znemožní její obecné užívání, 

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

a) až g) i) zakázána, 

j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 

zakázána, 

  

k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani 

neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou 

závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace, 

l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace 

vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového 

poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí, 

m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na 

svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem, 

n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez 

povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením, 

o) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. 

nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto 

pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33, 

p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí 

provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo 

jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace 

anebo přírodními vlivy, nebo 

q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na 

svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo 

jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání. 

(2) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že v rozporu s 

§ 21e 

a) užije vozidlo v systému časového zpoplatnění, aniž by byl uhrazen časový poplatek, 

b) nepřilepí prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazujícího úhradu časového 

poplatku v odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném místě ve vozidle, 
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c) nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového 

poplatku, 

d) nepředloží na požádání policisty nebo celníka díl kupónu, kterým se prokazuje úhrada 

časového poplatku, nebo 

e) neodstraní díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku z viditelného místa ve vozidle 

bez zbytečného odkladu po skončení platnosti tohoto kupónu. 

(3) Řidič vozidla v systému elektronického mýtného se dopustí přestupku tím, že v rozporu s 

§ 22j 

a) užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením, 

b) užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující stanovení 

mýtného nebo zadá tyto údaje chybně, 

c) užije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u 

provozovatele systému elektronického mýtného, 

d) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti 

elektronického zařízení a úhrady mýtného, nebo 

e) nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením, 

f) nezajistí úhradu mýtného. 

(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že 

a) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu 

kontrolnímu vážení, 

b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo 

c) řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení 

hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, 

d) v rozporu se zákazem podle § 38c odst. 1 pokračuje v jízdě vozidlem nebo jízdní 

soupravou, u nichž bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot 

nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu. 

e) zrušeno. 

(5) Fyzická osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 36 

odst. 6 

a) neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou část pozemní komunikace v případě havárie 

této sítě nebo tohoto vedení anebo tuto havárii neprodleně neoznámí vlastníku, popřípadě 

správci pozemní komunikace, nebo 
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b) neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace provedení nezbytných prací k 

bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo neoznačí nebo 

nezabezpečí místo provádění těchto prací. 

(6) Fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí 

přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zařízení bez povolení 

silničního správního úřadu. 

(7) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) a odstavce 4, 

b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o) a 

q), 

  

c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 5 a 6, 

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavců 2 a 3, 

e) příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 a 3, 

f) příkazem na místě do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d), 

g) příkazem na místě do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c), 

h) v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c). 

 

§ 42b 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo 

veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto 

povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku, 

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije bez povolení zvláštního užívání dálnici, silnici nebo 

místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou 

určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání nebo v opatření 

obecné povahy podle § 24b, 
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c) jako vlastník věci umístěné, zřizované nebo provozované bez povolení podle § 25 odst. 1 

neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo jako vlastník 

reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s 

§ 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění, 

d) odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy provedené podle § 25 odst. 11 nebo podle § 31 odst. 

9 nebo 10, 

e) v rozporu s § 31 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu 

bez povolení podle § 31 odst. 1 nebo nedodrží podmínky tohoto povolení, 

f) v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k 

dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší, 

g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo 

příslušenství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou, 

h) poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že 

znemožní její obecné užívání, 

  

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

a) až g) i) zakázána, 

j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 

zakázána, 

k) bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani 

neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou 

závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace, 

l) neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace 

vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového 

poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí, 

m) v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na 

svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem, 

n) v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu bez 

povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením, 

o) v silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice nebo místní komunikace I. 

nebo II. třídy anebo v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto 

pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33, 
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p) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace nestrpí 

provedení nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo 

jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace 

anebo přírodními vlivy, 

q) jako vlastník nemovitosti v sousedství dálnice, silnice nebo místní komunikace neučiní na 

svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo 

jejich částí, vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání, 

r) jako prodejce nevyznačí při prodeji na kupónu prokazujícím zaplacení časového poplatku 

počátek doby platnosti kupónu podle § 21c, 

s) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy provozuje vozidlo nebo jízdní soupravu, u 

nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených 

zákonem o silničním provozu, 

t) jako odesílatel zásilky přepravované v kontejneru nebo výměnné nástavbě v rozporu s § 38a 

odst. 5 nevydá doklad obsahující údaje o hmotnosti zásilky a hmotnosti kontejneru nebo 

výměnné nástavby, 

u) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy v rozporu s § 38a odst. 5 nezajistil, aby 

byly ve vozidle nebo v jízdní soupravě k dispozici doklady vydané odesílatelem k 

přepravované zásilce, 

v) jako odesílatel zásilky v rozporu s § 38a odst. 5 vydá k přepravované zásilce doklad, v 

němž uvede nižší hmotnost zásilky, kontejneru nebo výměnné nástavby, než je jejich skutečná 

hmotnost, pokud je u vozidla nebo jízdní soupravy kontrolním vážením zjištěno nedodržení 

hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, s výjimkou překročení 

největších povolených rozměrů vozidel nebo jízdních souprav, 

w) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, s nímž byl porušen zákaz nebo omezení 

tranzitní nákladní dopravy stanovené místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu2. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému 

elektronického mýtného dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 22i 

a) nezajistí zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a nenahlásí bez 

zbytečného odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování, 

b) nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla, 

c) nezajistí úhradu mýtného, 

d) přikáže, dovolí nebo svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není 

vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci, 
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e) užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému 

elektronického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného, nebo 

f) nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením 

a jeho užívání. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník sítě nebo vedení dopustí 

přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 36 odst. 6 neprodleně neuzavře nebo neoznačí příslušnou část pozemní 

komunikace v případě havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo havárii neprodleně 

neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace, 

b) v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace 

provedení nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení 

anebo neoznačí nebo nezabezpečí místo provádění těchto prací, nebo 

c) v rozporu s § 36 odst. 5 nesplní povinnost zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný 

dozor při provádění stavebních prací na dálnici, silnici nebo místní komunikaci. 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním 

ochranném pásmu dopustí přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního 

zařízení bez povolení silničního správního úřadu. 

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel služby inteligentního 

dopravního systému dopustí přestupku tím, že užívá součást inteligentního dopravního 

systému, která neodpovídá specifikacím podle § 39a odst. 2, nebo poskytuje službu 

inteligentního dopravního systému způsobem neodpovídajícím těmto specifikacím. 

(6) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), s), t) a v) a odstavce 5, 

b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o), 

q) a r), 

c) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 3 a 4, 

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) , u) a w) a odstavce 2. 
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