
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 409) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 182 

z 28. schůze konané dne 15. května 2019 (tisk 409/2) 

 

1. V čl. I v bodu 3 se slova „ s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,“ 

zrušují.  

 

2. V čl. I bodu 7 v § 21b odst. 1 větě druhé se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „u vozidla 

osvobozeného od zpoplatnění“. 

 

3. V čl. I bodu 7 v § 21b odst. 1 na konci textu věty druhé se doplňují slova „, nebo u 

vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. o), má-li přidělenu 

registrační značku elektrického vozidla“. 

 

4. V čl. I bodu 7 v § 21b odst. 2 písm. e) se slova „a datum narození“ nahrazují slovy  

„, datum narození a adresa místa pobytu“. 

 

5. V čl. I bodu 7 v § 21b odst. 7 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou. 

 

6. V čl. I bodu 7 v § 21b odst. 7 se tečka na konci písmene b) nahrazuje slovem „nebo“ a 

doplňuje se písmeno c), které zní: 

 

„c) požadavku osoby, k jejíž přepravě se podle oznámení podle odstavce 1 vztahuje 

osvobození vozidla od zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. h).“. 

 

7. V čl. I bodu 7 v § 21b se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 

 

„(8) O výmazu záznamu na základě požadavku podle odstavce 7 písm. c) Státní fond 

dopravní infrastruktury neprodleně uvědomí provozovatele vozidla.“. 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11. 

 

8. V čl. I bodu 7 v § 21b odst. 8 (nově označeném odst. 9) a v § 21b odst. 9 (nově 

označeném odst. 10) za text „písm. b)“ se vkládají slova „nebo c)“. 

 

9. V čl. I bodu 7 v § 21b odst. 10 (nově označeném odst. 11) se slova „odstavce 8“ 

nahrazují slovy „odstavce 9“. 
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10. V čl. I bodu 7 v § 21c odst. 1 písm. c) se slovo „, a“ nahrazuje čárkou. 

 

11. V čl. I bodu 7 v § 21c odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) tom, zda jsou vozidla zaevidována do systému elektronického mýtného, zahrnující 

státní poznávací značku vozidla a údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, a“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

 

12. V čl. I se za dosavadní bod 8 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 22c odst. 3 se doplňuje věta „Provozovatel systému elektronického mýtného 

poskytuje pro účely sledování a kontroly, zda jsou zpoplatněné pozemní komunikace 

užívány v souladu s § 21 odst. 1, Státnímu fondu dopravní infrastruktury způsobem 

umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup údaje podle odstavce 2 písm. b).“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

13. V čl. I se za bod 12 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 41a odst. 1 se za slova „Ministerstvu dopravy“ vkládají slova „a Státnímu fondu 

dopravní infrastruktury“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

14. V čl. I dosavadním bodu 18 se slovo „provozovatele“ zrušuje a za text „písm. b)“ se 

vkládají slova „nebo c)“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 20. června 2019 
 

 

B. Poslanec Milan Feranec 

(SD 2904) 

 

B 1.  
1. V čl. I se za dosavadní bod 8 vkládají nové body, které znějí: 

 

„X. V § 22 odst. 1 se doplňuje věta „Mýtné se ukládá za účelem dosažení návratnosti nákladů 

a) vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace,  

b) vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu vozidel v systému elektronického mýtného na 

zpoplatněných pozemních komunikacích a 

c) vyvolaných hlukem z provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných 

pozemních komunikacích.“. 

 

X. V § 22 odst. 2 se poslední věta nahrazuje větou „Sazby mýtného jsou rozlišeny podle 

kategorie vozidla, počtu náprav a hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kategorie pozemní 

komunikace a 

a) emisní třídy vozidla, jde-li o část mýtného ukládanou za účelem dosažení návratnosti nákladů 

podle odstavce 1 písm. b); tato část mýtného se v případě vozidla, které splňuje nejpřísnější 

emisní úroveň stanovenou prováděcím právním předpisem, po dobu, kterou tento předpis 

stanoví, neukládá, a  

b) období dne, jde-li o část mýtného ukládanou za účelem dosažení návratnosti nákladů podle 

odstavce 1 písm. c).“. 
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X. V § 22 odst. 3 se slova „sleva na mýtném celkově uloženém za časové období stanovené 

nařízením vlády, pokud výše mýtného uloženého“ nahrazují slovy „za časové období stanovené 

nařízením vlády sleva z části mýtného celkově uloženého za účelem dosažení návratnosti 

nákladů podle odstavce 1 písm. a), pokud výše této části mýtného uložená“ a slova „mýtného 

stanoveného u takového vozidla“ se nahrazují slovy „části mýtného uložené podle věty první“. 

 

X. V § 22 odst. 6 se slova „vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy 

„ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“. 

 

X. V § 22 odst. 7 se slova „uloženého mýtného“ nahrazují slovy „části mýtného uložené za 

účelem dosažení návratnosti nákladů podle odstavce 1 písm. a)“ a slova „nákladů vynaložených 

na zpoplatněné pozemní komunikace podle odstavce 6“ se nahrazují slovy „těchto nákladů“. 

 

X. V § 22 odst. 8 se slova „uvedených v odstavci 6“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má 

být uložením mýtného dosažena,“.“. 

Následující body se přečíslují.  

 

2. V čl. I bodu 26 se doplňují slova „ a za slovo „stanovit“ se vkládají slova „nejpřísnější emisní 

úroveň vozidel a dobu, po kterou se u těchto vozidel podle § 22 odst. 2 písm. a) neukládá 

příslušná část mýtného, a“.“. 

 

B 2. 

1. V čl. I se za dosavadní bod 8 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 22c odst. 4 písm. a) bodu 2 se slova „maximálně do výše pořizovací ceny 

elektronického zařízení,“ zrušují.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

2. V čl. I se za dosavadní bod 8 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 22c odst. 5 se slova „osobě, která kauci složila,“ nahrazují slovy „provozovateli 

vozidla“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B 3. 

1. V čl. I se za dosavadní bod 14 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 42a odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, nebo k zaevidování vozidla 

poskytne nesprávné údaje“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

2. V čl. I se za dosavadní bod 20 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 42b odst. 2 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovy „, k zaevidování poskytne nesprávné 

údaje nebo“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

B 4. 

1. V čl. V se před dosavadní bod 1 vkládají nové body, které znějí: 

„1. V § 5 odst. 5 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „a i)“ nahrazují slovy „, i) a k)“. 

 

2. V § 5 odst. 5 písm. a) bodu 1 se za slovo „účely“ vkládají slova „ověřování údajů vedených 

v evidenci údajů o mýtném a“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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(SD 3011) 

 

B 5. 

1. V čl. I se za bod 12 vkládá nový bod, který zní: 

„X. § 41a zní: 

„§ 41a 

 

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje silničním správním 

úřadům, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a provozovateli systému elektronického 

mýtného pro výkon působnosti podle tohoto zákona  

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  

b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 

orgánů veřejné moci, 

c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a  

d) údaje z agendového informačního systému cizinců.  

 

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  

a) příjmení,  

b) jméno, popřípadě jména,  

c) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 

se narodil,  

d) adresa místa pobytu,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 

mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za 

mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

 

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou  

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů, 

c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů, 

d) právní forma, 

e) statutární orgán, 

f) adresa sídla, 

g) datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny. 

 

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,  

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,  

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum 

ukončení trvalého pobytu na území České republiky,  

g) omezení svéprávnosti,  

h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí 

a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 

který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.  
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(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) místo a stát narození, 

f) druh a adresa místa pobytu, 

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 

h) omezení svéprávnosti, 

i) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-

li o úmrtí mimo území České republiky, 

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 

který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního 

systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

 

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.“.  

Následující body se přečíslují. 

 

2. V čl. VI se slova „čl. I bodu 6, které nabývá“ nahrazují slovy „čl. I bodu 6 a X (nově vkládaný 

novelizační bod dle bodu 1 tohoto pozměňovacího návrhu), která nabývají“.  

 

 

 

C Poslanec Petr Sadovský 

(SD 3003) 

 

V čl. I se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní: 

„7. V § 20a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní: 

„p) vybaveným zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz 

historického vozidla.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

 

D Poslanec Martin Kolovratník 

(SD 2910) 

 

D 1. 

1. V čl. I bodu 7 se v § 21 odst. 1 písm. b) slova „až k)“ nahrazují slovy „až g), j), k)“. 

 

2. V čl. I bodu 7 se v § 21 odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 
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3. V čl. I bodu 7 se v § 21b odst. 1 slova „až k)“ nahrazují slovy „až g), j), k)“. 

 

4. V čl. I bodu 7 se v § 21b odst. 2 na konci písmene d) doplňuje slovo „a“. 

 

5. V čl. I bodu 7 se v § 21b odst. 2 písmeno e) zrušuje. 

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e). 

 

6. V čl. I bodu 7 se v § 21b odst. 3 písmeno a) zrušuje. 

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b). 

 

7. V čl. I bodu 7 v § 21b odstavce 4 a 5 znějí: 

 

„(4) Neobsahuje-li oznámení náležitosti podle odstavce 2 nebo přílohy podle odstavce 3, 

nahlíží se na něj, jako by nebylo učiněno; Státní fond dopravní infrastruktury o tom neprodleně 

uvědomí provozovatele vozidla včetně uvedení důvodu. 

 

(5) Pominou-li důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění, je provozovatel vozidla 

v systému časového zpoplatnění, u něhož je v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění 

zaznamenáno osvobození vozidla od zpoplatnění, povinen to oznámit nejpozději do 10 

pracovních dnů Státnímu fondu dopraní infrastruktury, který bez zbytečného odkladu záznam 

o osvobození vozidla od zpoplatnění v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění 

vymaže; oznámení musí obsahovat úředně ověřený podpis provozovatele vozidla.“. 

 

8. V čl. I bodu 7 se v § 21b odstavce 6 až 8 zrušují. 

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 6 a 7. 

 

9. V čl. I bodu 7 se v § 21b v nově označeném odstavci 6 slova „, oznámení podle odstavce 6 

nebo požadavek na výmaz záznamu podle odstavce 7 písm. b)“ nahrazují slovy „nebo oznámení 

o pominutí důvodů pro osvobození vozidla od zpoplatnění“. 

 

10. V čl. I bodu 7 se v § 21b v nově označeném odstavci 7 text „písm. f)“ nahrazuje textem 

„písm. e)“, text „písm. c)“ se nahrazuje textem „písm. b)“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „5“. 

 

11. V čl. I bodu 7 se v § 21c odst. 1 na konci písmene b) doplňuje slovo „a“. 

 

12. V čl. I bodu 7 se v § 21c odst. 1 písmeno c) zrušuje. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c). 

 

13. V čl. I bodu 7 v § 21c odstavec 4 zní: 

„(4) Státní fond dopravní infrastruktury umožní ověřit způsobem umožňujícím dálkový 

přístup podle státní poznávací značky vozidla, zda je pro toto vozidlo 

1. uhrazen časový poplatek a počátek a konec období, na které je uhrazen, nebo  

2. v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění zaznamenáno osvobození 

vozidla od zpoplatnění.“. 

 

14. V čl. I se dosavadní bod 13 zrušuje. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

15.  V čl. I dosavadním bodu 15 v § 42a odst. 7 písmeno a) zní: 
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„a) oznámí osvobození vozidla od zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury podle § 

21b odst. 1, aniž by byly naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění,“. 

 

16. V čl. I dosavadním bodu 15 se v § 42a odst. 7 písm. c) text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 

5“. 

 

17. V čl. I se dosavadní bod 18 zrušuje.  

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

18. V čl. I dosavadním bodu 19 v § 42b odst. 1 písmeno r) zní: 

„r) jako provozovatel vozidla v systému časového zpoplatnění oznámí osvobození vozidla od 

zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury podle § 21b odst. 1, aniž by byly naplněny 

důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění,“. 

 

19. V čl. I dosavadním bodu 20 se v § 42b odst. 1 písm. t) text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 

5“. 

 

20. V čl. I dosavadním bodu 26 se v § 46 odst. 1 text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 3“. 

 

 

(SD 2957) 

 

D 2 

1. V čl. I se za bod 6 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 21 odst. 2 se text „1 500 Kč“ nahrazuje textem „2 000 Kč“.“. 

 

2. V čl. I bodu 7 se v § 21 odst. 4 text „1 500 Kč“ nahrazuje textem „2 000 Kč“. 

 

3. Na konci textu čl. VI se doplňují slova „ , a čl. I bodu X (nově vkládaný novelizační bod dle 

bodu 1 tohoto pozměňovacího návrhu), které nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019“. 

 

 

 

E Poslanec Vojtěch Munzar 

(SD 2934) 

 

Varianta I. 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony se mění takto: 

 

1. V čl. I bodu 7 se v § 21 odst. 4 větě třetí slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo 

„biometanem“ se vkládají slova „nebo zkapalněným ropným plynem nebo o vozidlo s hodnotou 

emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 95 g/km“. 

2. V čl. I bodu 7 se v § 21a odst. 4 písm. d) slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo 

„biometanem“ se vkládají slova „nebo zkapalněným ropným plynem nebo zda jde o vozidlo 

s hodnotou emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 95 g/km“.  
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Varianta II. 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony se mění takto: 

 

1. V čl. I bodu 7 se v § 21 odst. 4 větě třetí slova „poháněné zemním plynem nebo biometanem“ 

nahrazují „s hodnotou emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 95 g/km“. 

2. V čl. I bodu 7 se v § 21a odst. 4 písm. d) slova „je vozidlo poháněno zemním plynem nebo 

biometanem“ nahrazují slovy „jde o vozidlo s hodnotou emisí CO2 v kombinovaném provozu 

nejvýše 95 g/km“.  

 

 

Varianta III. 

 

1. V čl. I bodu 7 se v § 21 odst. 4 věta poslední zrušuje. 

 

2. V čl. I bodu 7 se v § 21a odst. 4 písmeno d) zrušuje.  

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e). 

 

 

 

F Poslanec Martin Kupka 

(SD 2951) 

 

1. V čl. I se za novelizační bod 8 vkládají nové novelizační body 9 a 10, které znějí: 

 

„9. V § 36 odst. 3 se věta první nahrazuje textem: „Podélné umístění vedení do silničního 

pomocného pozemku, do středního dělicího pásu nebo na mosty a mostní objekty dotčené 

pozemní komunikace lze povolit jako zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace. 

Podélné umístění vedení do silničního pozemku lze povolit jako zvláštní užívání dálnice, silnice 

nebo místní komunikace pouze v případě, že se vlastník vedení zaváže uhradit náklady spojené 

s úpravami přímo dotčeného úseku vedení i v případě, že takové úpravy sám nevyvolal. 

 

10. V § 36 odst. 7 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje text: „pokud se s 

vlastníkem vedení nedohodne dle odstavce 3 jinak.“. 

 

Dosavadní novelizační body 9 až 27 označují jako body 11 až 29. 

 

2. V čl. VI se za slova „s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6“ doplňují slova „a čl. I bodu 8a a 

8b“ a slova „které nabývá“ se nahrazují slovy „která nabývají“. 

 

 

 

G Poslanec Jan Skopeček 

 

V článku 1 se za novelizační bod 6 vkládá nový novelizační bod 7, který zní: 

„7. V § 20a se doplňuje odstavec 3, který zní: 
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„(3) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatnění pozemní komunikace silničním motorovým 

vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny v roce 

2020.“.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 21. června 2019 

 

Ing. Květa    M a t u š o v s k á  v. r. 

zpravodajka garančního hospodářského výboru  
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