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VI. 
Platné znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 
Zákon č. 13/1997 Sb. 

 
§ 13 

Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou 
a) přenosné svislé dopravní značky, a dopravní zařízení,2) 
b) hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace, 
c) veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, 
d) silniční vegetace, zásněžky, zásobníky a skládky údržbových hmot, 
e) objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby dálnice, silnice nebo místní 
komunikace (cestmistrovství) nebo k zabezpečení úkolů složek integrovaného záchranného 
systému a jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci, 
f) zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů (např. ploty, přechodové můstky, 
tunely), 
g) zařízení pro placení ceny za užívání vymezeného úseku místní komunikace, 
h) technická zařízení a jejich součásti, určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku 
za užití pozemní komunikace (dále jen "systém elektronického mýtného"), jsou-li umístěna na 
pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku, 
i) technická zařízení a jejich součásti určené k provádění vysokorychlostního kontrolního 
vážení pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah, jsou-li umístěna na pozemní komunikaci 
nebo na silničním pozemku., 
j) technická zařízení a jejich součásti určená ke kontrole úhrady časového poplatku za 
užití pozemní komunikace, jsou-li umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním 
pozemku. 
… 

 
§ 20a 

Osvobození od zpoplatnění 
 (1) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním 
motorovým vozidlem 
a) vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu11b), pokud se 
jedná o vozidlo 
1. Vězeňské služby České republiky, 
2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a 
zdravotnické dopravní služby, 
3. složky integrovaného záchranného systému11c) neuvedené v bodech 1 a 2, 
b) Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE", 
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c) ozbrojených sil České republiky11d), včetně vozidel používaných Vojenskou policií a 
opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil nebo ozbrojených 
sborů jiného státu na základě vzájemnosti, 
d) celních orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA"11e), 
e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem 
"HASIČI", 
f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ 
POLICIE“25), 
g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle 
zvláštního právního předpisu26), 
h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního 
předpisu11f) držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, 
nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama 
nebo osoba jí blízká11g), 
i) přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo 
hemoblastosou, 
j) vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise28), 
j) Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby, 
k) provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením29), slouží-li k přepravě osob 
se zdravotním postižením, 
l) při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva11c), 
m) Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo 
humanitární pomoci státu za krizových situací zařazených do státních hmotných rezerv podle 
zvláštního právního předpisu11h), 
n) správce zpoplatněné pozemní komunikace., 
o) používajícím jako palivo elektrickou energii nebo vodík  
1. výlučně nebo  
2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu 
nejvýše 50 g/km. 
 
 (2) Je-li nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou 
komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění. 
 

Časový poplatek 
§ 21 

 (1) Zpoplatněnou pozemní komunikaci lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně 
se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen "vozidlo v 
systému časového zpoplatnění"), pouze po úhradě časového poplatku. Časový poplatek lze 
uhradit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo na deset dnů. 
  (2) Horní hranice výše časového poplatku na kalendářní rok činí pro vozidlo v systému 
časového zpoplatnění 1 500 Kč. 
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  (3) Výše časového poplatku na jeden měsíc a časového poplatku na deset dnů se stanoví 
poměrně k výši časového poplatku na jeden kalendářní rok. Výši časových poplatků stanoví 
prováděcí právní předpis. 
  

§ 21a 
Způsob placení 

  (1) Časový poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace. Úhrada 
časového poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem. Kupón musí odpovídat 
stanovenému vzoru, musí mít hodnotu odpovídající nejméně výši časového poplatku příslušné 
podle největší povolené hmotnosti vozidla v systému časového zpoplatnění a musí obsahovat: 
a) údaj o registrační značce motorového vozidla, jehož užití na zpoplatněné pozemní 
komunikaci se kupónem prokazuje a který se shoduje s registrační značkou, kterou je opatřeno 
toto vozidlo v systému časového zpoplatnění, 
 b) vyznačení doby platnosti, která odpovídá době užívání zpoplatněné pozemní komunikace. 
  (2) Údaj o registrační značce vyznačí na obou dílech kupónu řidič nejpozději před užitím 
zpoplatněné pozemní komunikace. 
  

§ 21b 
Platnost kupónu 

  (1) Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na kalendářní rok počíná 
1. prosincem roku, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku vyznačenému na kupónu, 
a končí 31. lednem bezprostředně následujícího kalendářního roku s výjimkou kupónu, 
prokazujícího úhradu časového poplatku na kalendářní rok bezprostředně předcházející 
kalendářnímu roku nabytí účinnosti tohoto zákona. V tomto kalendářním roce končí platnost 
kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku za kalendářní rok 31. prosince kalendářního 
roku vyznačeného na kupónu. 
  (2) Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na 1 měsíc počíná dnem 
vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se 
číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním 
měsíci, připadne konec platnosti na poslední den tohoto kalendářního měsíce. 
  (3) Platnost kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na deset dnů počíná dnem 
vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. 
  

§ 21c 
Vyznačení doby platnosti kupónu 

 Na kupónu prokazujícím úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů 
vyznačí počátek doby platnosti kupónu prodejce při jeho prodeji. 
  

§ 21d 
Vydávání a prodej kupónu 
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 K vydávání a prodeji kupónů je příslušný Státní fond dopravní infrastruktury. Činnostmi 
spojenými s vydáváním a prodejem kupónů může Státní fond dopravní infrastruktury pověřit 
fyzickou nebo právnickou osobu. Cena za zprostředkování prodeje se sjednává podle cenových 
předpisů. 
  

§ 21e 
Povinnosti řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění 

 (1) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen 
a) uhradit časový poplatek a přilepit prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazující 
úhradu časového poplatku celou plochou na viditelném místě ve vozidle, 
b) vyznačit údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového 
poplatku, 
c) na požádání předložit ke kontrole příslušníku Policie České republiky (dále jen "policista") 
nebo celníkovi díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, 
d) odstranit díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na viditelném místě ve vozidle, 
jakmile jeho platnost skončila. 
 (2) Prováděcí právní předpis stanoví vzory kupónů, místo, kde musí být ve vozidle 
přilepen díl kupónu, způsob jejich vyplňování, způsob jejich evidence a u kupónů s kratší dobou 
platnosti než jeden rok způsob vyznačení počátku doby jejich platnosti. 
 

§ 21 
Užívání zpoplatněných pozemních komunikací vozidly v systému časového zpoplatnění 

(1) Řidič silničního motorového vozidla nejméně se čtyřmi koly, jehož největší 
povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (dále jen „vozidlo v systému časového 
zpoplatnění“), může zpoplatněnou pozemní komunikaci užít, pouze pokud 
a) byl pro dobu užívání pozemní komunikace vozidlem uhrazen časový poplatek nebo 
b) je vozidlo osvobozeno od zpoplatnění a, jde-li o vozidlo podle § 20a odst. 1 písm. a) až 
k), m), n) nebo o), osvobození vozidla od zpoplatnění bylo oznámeno Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury. 

(2) Časový poplatek lze uhradit na 1 rok, na 30 dnů nebo na 10 dnů. Počátek 
období, na které se hradí časový poplatek,  
a) nesmí předcházet okamžiku provedení úhrady a 
b) může následovat nejpozději 3 měsíce po provedení úhrady. 

(3) Výši časových poplatků stanoví prováděcí právní předpis. Výše časového 
poplatku na 1 rok nesmí překročit 2 000 Kč nebo, jde-li o vozidlo poháněné zemním 
plynem nebo biometanem, 1 000 Kč. Výše časového poplatku na 30 dnů a časového 
poplatku na 10 dnů se stanoví přiměřeně k výši časového poplatku na 1 rok. 

  
 

§ 21a 
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Úhrada časového poplatku 
(1) Výběr časového poplatku zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Státní 

fond dopravní infrastruktury může výběrem časového poplatku a činnostmi podle 
odstavce 2 a 3 pověřit třetí osobu. 

(2) Při provedení úhrady časového poplatku se v evidenci vozidel v systému 
časového zpoplatnění zaznamenají  
a) státní poznávací značka vozidla, 
b) údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, 
c) počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen, 
d) údaj o tom, zda je vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem,  
e) datum a čas provedení úhrady a 
f) adresa elektronické pošty nebo telefonní číslo, byly-li sděleny.  

(3) O úhradě časového poplatku se z evidence vozidel v systému časového 
zpoplatnění vystaví potvrzení, které se předá osobě, která úhradu provedla. 

(4) Způsob úhrady časového poplatku, způsob zaznamenání údajů o provedení 
úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a způsob 
předání potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla, stanoví 
prováděcí právní předpis. 

 
§ 21b 

Zaznamenávání osvobození vozidel od zpoplatnění 
(1) Na základě oznámení provozovatele vozidla v systému časového zpoplatnění 

provede Státní fond dopravní infrastruktury záznam o osvobození vozidla od zpoplatnění 
podle § 20a odst. 1 písm. a) až k), m), n) nebo o) v evidenci vozidel v systému časového 
zpoplatnění. Oznámení a záznam o osvobození vozidla od zpoplatnění se neprovádí u 
vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. c), má-li přidělenu 
vojenskou poznávací značku. 

 (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje 
a) státní poznávací značku vozidla, 
b) údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, 
c) vymezení důvodu pro osvobození vozidla, 
d) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou jeho 
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, 
2. datum narození, nebo, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, její 
identifikační číslo, 
3. adresa bydliště nebo sídla provozovatele vozidla, není-li vozidlo registrováno v České 
republice, 
e) údaje o osobě, k jejíž přepravě se vztahuje osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 
20a odst. 1 písm. h) nebo i), je-li odlišná od provozovatele vozidla, kterými jsou její jméno, 
popřípadě jména, a příjmení a datum narození, a 
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f) úředně ověřený podpis provozovatele vozidla. 
(3) K oznámení podle odstavce 1 se přikládá 

a) svolení osoby, k jejíž přepravě se vztahuje osvobození vozidla od zpoplatnění, je-li 
odlišná od provozovatele vozidla a jde-li o osvobození od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 
písm. h), 
b) kopie osvědčení o registraci silničního vozidla, technického průkazu silničního vozidla 
nebo osvědčení o shodě dokládající naplnění důvodu pro osvobození, jde-li o osvobození 
vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. o) a není-li vozidlo registrováno v České 
republice, a    
c) plná moc udělená provozovatelem vozidla opatřená jeho úředně ověřeným podpisem, 
je-li provozovatel vozidla zastoupen na základě plné moci. 

(4) Úředně ověřený podpis podle odstavce 2 písm. f) nebo podle odstavce 3 písm. c) 
se nevyžaduje, byly-li oznámení nebo plná moc podepsány způsobem, se kterým jiný 
právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu39). 

(5) Na oznámení se nahlíží, jako by nebylo učiněno, pokud 
a) neobsahuje náležitosti podle odstavce 2 nebo přílohy podle odstavce 3 nebo 
b) po provedení záznamu na základě tohoto oznámení by v evidenci vozidel v systému 
časového zpoplatnění u téhož držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P bylo zaznamenáno 
osvobození od zpoplatnění více než 3 vozidel, jde-li o osvobození od zpoplatnění podle § 
20a odst. 1 písm. h). 
 (6) Nahlíží-li se na oznámení, jako by nebylo učiněno, Státní fond dopravní 
infrastruktury o tom uvědomí provozovatele vozidla a uvede důvod podle odstavce 5. 

(7) Provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění, u něhož je v evidenci 
vozidel v systému časového zpoplatnění zaznamenáno osvobození vozidla od zpoplatnění, 
je povinen  oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury, že 
a) pominuly důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. a) až 
g), j), k), m), n) nebo o), 
b) osoba, k jejíž přepravě se dle oznámení podle odstavce 1 vztahuje osvobození vozidla 
od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. h), přestala být držitelem průkazu ZTP nebo 
ZTP/P nebo osobou jemu blízkou nebo 
c) osoba, k jejíž přepravě se dle oznámení podle odstavce 1 vztahuje osvobození od 
zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. i), přestala být nezaopatřeným dítětem, které je 
léčeno pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, nebo provozovatel 
vozidla přestal vykonávat přepravu těchto osob. 

(8)  Státní fond dopravní infrastruktury vymaže záznam o osvobození vozidla od 
zpoplatnění v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění bez zbytečného odkladu 
po obdržení 
a) oznámení podle odstavce 7 nebo 
b) požadavku provozovatele vozidla na výmaz tohoto záznamu. 

(9) Způsob oznámení osvobození vozidel od zpoplatnění stanoví prováděcí právní 
předpis. 
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§ 21c 
Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění 

(1) Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění obsahuje údaje o 
a) vozidlech, pro která byl uhrazen časový poplatek, vymezené v § 21a odst. 2 
b) vozidlech v systému časového zpoplatnění, u nichž bylo oznámeno osvobození vozidla 
od zpoplatnění, vymezené v § 21b odst. 2 písm. a) až d), 
c) osobách, k jejichž přepravě se dle oznámení podle § 20a odst. 1 písm. h) nebo i) váže 
osvobození vozidla od zpoplatnění, kterými jsou údaje vymezené v § 21b odst. 2 písm. e) 
a čísla průkazů ZTP nebo ZTP/P, a 
 d) počtu vozidel v systému časového zpoplatnění, která užila zpoplatněnou pozemní 
komunikaci bez úhrady časového poplatku. 

(2) Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění je informačním systémem 
veřejné správy11m). 

(3) Správcem evidence vozidel v systému časového zpoplatnění je Státní fond 
dopravní infrastruktury. 

(4) Státní fond dopravní infrastruktury zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup  
a) u vozidla, pro které byl uhrazen časový poplatek, státní poznávací značku a počátek a 
konec období, na které byl časový poplatek uhrazen, a 
b) u vozidla, u něhož je v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění zaznamenáno 
osvobození vozidla od zpoplatnění, státní poznávací značku vozidla a, jde-li o osvobození 
podle § 20a odst. 1 písm. h), číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P.  

(5) Státní fond dopravní infrastruktury zajistí dálkový a nepřetržitý přístup 
k údajům obsaženým v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění Ministerstvu 
vnitra, Policii České republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů a orgánům Celní 
správy České republiky. 

(6) Údaje podle odstavce 1 písm. a) se v evidenci vozidel v systému časového 
zpoplatnění uchovávají po dobu 2 let od konce období, pro které byl uhrazen časový 
poplatek. 

(7) Státní fond dopravní infrastruktury monitoruje užívání zpoplatněných 
pozemních komunikací a využívá údaje obsažené v evidenci vozidel v systému časového 
zpoplatnění za účelem vyhodnocování efektivity kontroly úhrady časového poplatku. 
 
….  

§ 40  
Výkon státní správy 

… 
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých 
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rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací, 
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na 
neveřejné účelové komunikaci, 
c) projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž 
projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání přestupků podle § 
42a odst. 4 písm. c) a § 42b odst. 1 písm. s), t), u) a v) t), u), v) a w) je místně příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení, 
d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v 
územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací. 
… 

(8) Celník ve stejnokroji je oprávněn 
a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, 
b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele 
vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v systému elektronického 
mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je evidováno v 
systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje 
umožňující správné stanovení mýtného, a kontrole úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů 
prokazujících úhradu mýtného, 
c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a provozovatele 
vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, a podrobit vozidlo kontrole úhrady 
časového poplatku nebo naplnění důvodu pro osvobození vozidla od zpoplatnění. 
 (9) Celní úřad projednává přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a  odst. 4 písm. a), b) a d)  a 
§ 42b odst. 2 odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r) a s) a odst. 2 a přestupky podle § 42a odst. 4 
písm. c) zjištěné nízkorychlostním  kontrolním vážením. K projednání přestupků uvedených v 
§ 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad, který přestupek zjistil jako první. Státní fond 
dopravní infrastruktury oznamuje celnímu úřadu podezření ze spáchání přestupku podle 
§ 42a odst. 7 a § 42b odst. 1 písm. r) a s). 
.... 

 
 

§ 42 
(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje z Jednotného informačního 

systému práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup pro 
účely ověřování údajů uvedených v oznámení podle § 21b odst. 1 Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury, Policii České republiky a orgánům Celní správy České 
republiky údaje o držitelích průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejichž přepravě se vztahuje 
osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. h). 

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
b) datum narození, 
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c) datum vydání průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
d) doba platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P a 
e) číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

 
Správní delikty 

§ 42a  
Přestupky 

(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, 
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) 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, 
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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, 
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. 

(2) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že 
v rozporu s § 21 
a) užije bez úhrady časového poplatku zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které 
není osvobozeno od zpoplatnění, nebo 
b) užije bez úhrady časového poplatku zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které 
je osvobozeno od zpoplatnění, aniž by osvobození vozidla od zpoplatnění bylo oznámeno 
Státnímu fondu dopravní infrastruktury. 

 (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 
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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. 

(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 
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) Fyzická osoba se jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění 
dopustí přestupku tím, že  
a) oznámí osvobození vozidla od zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
podle § 21b odst. 1, aniž by 
1. byly naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. 
a) až g), j), k), m), n) nebo o), 
2. osoba, k jejíž přepravě se dle oznámení vztahuje osvobození podle § 20a odst. 1 písm. 
h), byla držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osobou jí blízkou, nebo 
3. osoba, k jejíž přepravě se dle oznámení vztahuje osvobození podle § 20a odst. 1 písm. 
i), byla nezaopatřeným dítětem, které je léčeno pro onemocnění zhoubným nádorem nebo 
hemoblastosou, nebo aniž by provozovatel vozidla vykonával přepravu takových osob, 
nebo 
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 21b odst. 7. 

 (7) (8) 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 , odstavce 2 
písm. a),  odstavce 3 a odstavce 7 písm. a), 
e) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 7 písm. b), 
f) příkazem na místě do 1 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), 
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e) g) příkazem na místě do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 a 3 odstavce 2 písm. 
a) a odstavce 3, 
f) h) příkazem na místě do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d), 
g) i) příkazem na místě do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c), 
h) j) v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c). 

 
(9) Je-li v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění u vozidla zaznamenáno 

osvobození od zpoplatnění, lze za přestupek uložit pokutu 
a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), 
b) příkazem na místě do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a). 

§ 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, 
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) zakázána, 
j) na veřejně přístupné účelové komunikaci provádí činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 
zakázána, 
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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, 
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, 
r) jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění oznámí osvobození vozidla 
od zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury podle § 21b odst. 1, aniž by  
1. byly naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. 
a) až g), j), k), m), n) nebo o), 
2. osoba, k jejíž přepravě se dle oznámení vztahuje osvobození podle § 20a odst. 1 písm. 
h), byla držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osobou jí blízkou, nebo  
3. osoba, k jejíž přepravě se dle oznámení vztahuje osvobození podle § 20a odst. 1 písm. 
i), byla nezaopatřeným dítětem, které je léčeno pro onemocnění zhoubným nádorem nebo 
hemoblastosou, nebo aniž by provozovatel vozidla vykonával přepravu takových osob, 
s) jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění nesplní oznamovací 
povinnost podle § 21b odst. 7, 
s) t) 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) u) 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) v) 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, 
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v) w) 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) x) 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, 
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) t), u) a w) 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) a q), 
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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. r), v) a x) 
a odstavce 2, 
e) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. s). 
 

§ 43 
Společná ustanovení k § 42a a 42b 

(1) Jde-li o přestupek podle § 42b odst. 1 písm. s) § 42b odst. 1 písm. t), činí výměra 
pokuty 9 000 Kč za každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost 
vozidla nebo jízdní soupravy stanovenou zákonem o silničním provozu. Není-li nejvyšší 
povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy překročena o více než 500 kg, činí výměra 
pokuty 5 000 Kč. Bylo-li zjištěno překročení největší povolené hmotnosti vozidla i jízdní 
soupravy, určí se výměra pokuty podle největšího překročení. Bylo-li kontrolním vážením 
zjištěno nedodržení jiné hodnoty nebo podmínky stanovené zákonem o silničním provozu, věty 
první a druhá se nepoužijí. 
 (2) Přestupky podle tohoto zákona projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, nebo Ministerstvo dopravy podle působnosti stanovené v § 40 odst. 2 
písm. i), anebo celní úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 9. Přestupky podle § 42a 
odst. 2 a 3 a § 42a odst. 4 písm. a), b), c) a d) může projednat příkazem na místě Policie České 
republiky nebo celní úřad. Správní delikty podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), j) a k) může 
projednat příkazem na místě obecní policie nebo Policie České republiky. 
 (3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut uložených za přestupky podle § 
42b odst. 1 písm. s) 42b odst. 1 písm. t) je ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, 
na níž bylo kontrolní vážení provedeno, v případě pozemní komunikace ve vlastnictví státu je 
příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, ze 45 % příjmem kraje, v jehož územním 
obvodu bylo kontrolní vážení provedeno, a z 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena 
činnost orgánu, který pokutu uložil. 
 (4) Pokud je provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy, u nichž je při kontrolním vážení 
zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, 
současně jeho řidičem, odpovídá pouze za přestupek provozovatele vozidla nebo jízdní 
soupravy. 
 (5) S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav 
není řidič vozidla odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c), pokud prokáže, že 
odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl 
nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést 
kontrolu hmotnosti zásilky. Řidič není dále odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. 
c), pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro rozložení hmotnosti 
na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol stanovených zákonem o silničním provozu 
a řidič prokázal, že byl přepravován pouze sypký materiál, jehož pohybu během přepravy 
nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit. 
 (6) Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek uvedený v 
příloze IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské 
unie, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě28) 
osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle zvláštního 
právního předpisu 14) nebo jeho odpovědným zástupcem, zašle kopii pravomocného rozhodnutí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6RLTAJM)



16 
 

dopravnímu úřadu podle zvláštního právního předpisu14), v jehož územním obvodu je sídlo této 
osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu. 
 (7) Vymezení materiálu, který lze považovat za sypký materiál podle odstavce 5, a jeho 
fyzikálních vlastností stanoví prováděcí právní předpis.     

 
 
… 

§ 43a 
Vybírání kaucí 

 (1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového 
vozidla 
a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je 
důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné vymáhání 
uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné, nebo 
b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 
42b odst. 1 písm. s) § 42b odst. 1 písm. t) nebo § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je důvodné 
podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu nebo že by případné vymáhání uložené 
pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.  

(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč od řidiče motorového 
vozidla 
a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je důvodné 
podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné vymáhání uložené 
pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné, nebo 
b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 
42b odst. 1 písm. s) § 42b odst. 1 písm. t) a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o 
přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými 
náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. 
 (3) Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo 
mezinárodního práva. 
  (4) Při výběru kauce policista nebo celník poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a 
podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném potvrzení 
musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a úřad, který je příslušný k vedení řízení o 
přestupku. 
 (5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista nebo celník řidiči, jedno 
vyhotovení doručí v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) bez zbytečného odkladu 
provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České republiky 
nebo Celní správy. 
  (6) V případě, že kauci vybral policista, Policie České republiky předá jedno vyhotovení 
potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku a převede vybranou 
kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. V případě, že kauci 
vybral celník a k vedení řízení o přestupku není příslušný celní úřad, předá Celní správa jedno 
vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku a převede 
vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. 
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§ 46 
Zmocňovací ustanovení 

  (1) Vláda stanoví nařízením výši časových poplatků podle § 21 odst. 3, výši bonusu 
podle § 21d odst. 3 a výši sazeb mýtného podle § 22 odst. 5. Vláda může nařízením stanovit 
výši slevy na mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na 
mýtném podle § 22 odst. 3. 
  (2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 6, 
§ 10 odst. 6, § 12a odst. 3, § 16 odst. 4, § 18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5, § 20 odst. 1, 
§ 21d odst. 2, § 21e odst. 1 písm. a), § 21e odst. 2, § 21a odst. 4, § 21b odst. 9, § 22 odst. 5 a 
8, § 22a odst. 3, § 22c odst. 2 písm. f), § 22c odst. 7, § 22d odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 
písm. c), § 22j odst. 3, § 24 odst. 9, § 25 odst. 13, § 25 odst. 15, § 27 odst. 7, § 29a odst. 9, § 36 
odst. 8, § 37 odst. 1, § 38b odst. 5, § 38d odst. 4, § 41 odst. 4 a § 43 odst. 7. 
_________ 
39) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce. 

 
 
 
 

Zákon č. 153/1994 Sb. 
 

Poskytování informací zpravodajským službám 
§ 11 

… 
(3) Zpravodajské službě poskytuje příslušný správní úřad údaje vedené v základním 

registru obyvatel3a), základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci3a), základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí3a), v 
základním registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností3a), agendovém 
informačním systému obyvatel3b), registru rodných čísel3b), informačním systému cizinců3c), 
agendovém informačním systému evidence občanských průkazů3d), agendovém informačním 
systému evidence cestovních dokladů3e), agendovém informačním systému evidence 
diplomatických a služebních pasů3e), evidencích fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly 
státní občanství České republiky8), národním bodu pro identifikaci a autentizaci9) kromě údajů 
poskytnutých národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci držitelem prostředku pro 
elektronickou identifikaci, centrálním registru zbraní8), registru silničních vozidel3f), 
centrálním registru silničních vozidel3f), registru historických a sportovních vozidel3f), evidenci 
vozidel v systému časového zpoplatnění3g), evidenci údajů o mýtném3g), registru řidičů3h) a v 
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centrálním registru řidičů3h), a to způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky 
možné, i dálkový přístup. 
… 

 
 

Zákon č. 104/2000 Sb. 
§ 2 

Účel Fondu 
 (1) Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo 
předfinancování 
a) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic1), 
b) výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování 
dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo 
provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb 2), 
c) výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských 
vodních cest3) nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování 
přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České 
republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let, 
d) průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti 
výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury uvedené v písmenech a) až c), 
e) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 
f) výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na 
místních komunikacích, 
g) zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného nebo nákladů na pořízení 
vybavení potřebného ke kontrole úhrady časového poplatku, 
h) úhrady koncesionářům podle zákona o pozemních komunikacích nebo nákladů souvisejících 
s uzavřením koncesionářské smlouvy, 
i) nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním nebo provozem kontrolních vah na 
pozemních komunikacích ve vlastnictví státu, 
j) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného 
břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo 
pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu, 
k) nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením nebo trváním věcných 
břemen k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, přešlo-li 
vlastnictví dopravní infrastruktury na kraj ze státu na základě rozhodnutí ústředního správního 
úřadu podle zvláštního právního předpisu11), nebo k pozemkům sloužícím účelům ochrany 
nebo údržby takové dopravní infrastruktury, 
l) výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na 
dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní 
cesty, 
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m) výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných 
účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo 
veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální 
dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty, nebo oprav staveb vodních děl, jimiž 
bylo v souvislosti s výstavbou, modernizací nebo opravou dálnice, silnice nebo celostátní nebo 
regionální dráhy upraveno, změněno nebo zřízeno koryto vodního toku, 
n) nákladů souvisejících s nabytím strojů nebo zařízení nezbytných pro výstavbu, modernizaci, 
opravy nebo údržbu dálnic, silnic, celostátních nebo regionálních drah nebo dopravně 
významných vodních cest do vlastnictví státu nebo s opravami nebo provozem takových strojů 
nebo zařízení, jsou-li ve vlastnictví státu, nebo 
o) nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a 
zabezpečení železniční dopravy podle rozhodnutí Evropské komise o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního 
systému12), 
p) nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky 
sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. 
… 
 

Zákon č. 56/2001 Sb. 
 

§ 5 
….. 

(5) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej 
údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) v rozsahu 
a) podle § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 3 písm. b), h) a i) a § 4 odst. 4 písm. a) 
1. provozovateli systému elektronického mýtného pro účely vymáhání dlužného mýtného a 
2. Celní správě orgánům Celní správy České republiky pro účely výkonu dozoru nad plněním 
povinností provozovatele vozidel v systému elektronického mýtného, 
b) podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a § 4 odst. 4 písm. a) České inspekci životního prostředí pro 
účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupku podle zvláštního zákona a zákona, 
c) podle § 4 odst. 2 písm. a), b), e) a f) a § 4 odst. 3 písm. b), f), k) a n) Ministerstvu životního 
prostředí pro účely distribuce emisních plaket podle zvláštního zákona., 
d) podle § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 4 odst. 3 písm. b), f) a i) a § 4 odst. 4 písm. a) 
1. Státnímu fondu dopravní infrastruktury pro účely ověřování údajů v oznámení o 
osvobození vozidla od zpoplatnění podle zvláštního právního předpisu a 
2. orgánům Celní správy České republiky pro účely výkonu dozoru nad plněním 
povinností řidičů a provozovatelů vozidel v systému časového zpoplatnění podle 
zvláštního zákona. 
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