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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 1 

(poznámka pod 

čarou č. 1) 

 

V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro 

výběr mýtného ve Společenství.“ zrušuje. 

32019L0520 Čl. 33 věta 
první 

Směrnice 2004/52/ES se zrušuje s účinkem od 20. října 
2021, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající 

se lhůty pro provedení směrnice uvedené v příloze III části 

B ve vnitrostátním právu. 

Čl. I bod 2 

(poznámka pod 

čarou č. 1) 

 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné 

řádky doplňují věty „Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o 

interoperabilitě elektronických systémů pro výběr 

mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací 

týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 

2008/96/ES  o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.“. 

32019L0520 Čl. 32 odst. 1 

pododst. 3 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, 

že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na 

směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na 

tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví 

členské státy. 

 
 

32019L1936 Čl. 2 odst. 1 

pododst. 2 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 
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Čl. I bod 4 

(§ 18g odst. 1) 

V § 18g odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní: 

„(1) Pozemní komunikací podléhající posuzování 
bezpečnosti je 

a) pozemní komunikace, která je zařazena do 

transevropské silniční sítě22), 

b) dálnice, 

c) silnice I. třídy, nebo 

d) úsek silnice II. nebo III. třídy, na jehož výstavbu, 

rekonstrukci nebo opravu byly nebo mají být využity 

prostředky Evropské unie. 

____________ 

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 

11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské 

dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, v platném znění.“. 

32019L1936 Čl. 1 bod 1 

(čl. 1 odst. 2 a 
3) 

2.   Tato směrnice se vztahuje na silnice, které jsou součástí 

transevropské silniční sítě, na dálnice a na jiné hlavní 

silnice, bez ohledu na to, zda se nacházejí ve fázi 

projektování, výstavby či provozu. 

3.   Tato směrnice se rovněž vztahuje na silnice a na projekty 

silniční infrastruktury, na něž se nevztahuje odstavec 2, 

které se nacházejí mimo městské oblasti, neslouží k obsluze 

sousedních nemovitostí a jsou dokončeny s využitím 

finančních prostředků Unie, kromě silnic, které nejsou 

otevřené všeobecnému provozu motorových vozidel, jako 

například cyklistické stezky, nebo silnic, které nejsou určeny 

pro běžný provoz, jako například přístupové cesty k 

průmyslovým, zemědělským nebo lesním areálům. 

 
 

32019L1936 Čl. 1 bod 2 

písm. a) 

(čl. 2 bod 1) 

Článek 2 se mění takto: 

a) bod 1 se nahrazuje tímto: „1) „transevropskou silniční 

sítí“ silniční síť identifikovaná v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (*); 

Čl. I bod 5 

(§ 18g odst. 2 

až 4) 

V § 18g se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, 

které znějí: 

„(2) Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení, 

společného povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, nebo o kolaudaci pro stavbu pozemní 

komunikace podléhající posuzování bezpečnosti, je 

povinna zajistit posouzení záměru z hlediska zajištění 

bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby, které 

se provádí v rámci 

a) prvotního hodnocení záměru a 

32008L0096 Čl. 2 bod 3 "hodnocením dopadů na bezpečnost silničního provozu" 

strategická srovnávací analýza dopadů, které budou mít 

nové silnice či podstatné změny stávající sítě na bezpečnost 

silniční sítě; 
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b) auditu bezpečnosti pozemních komunikací. 

(3) Součástí prvotního hodnocení záměru je 

a) rozbor stávajícího stavu sítě pozemních komunikací v 

území, ve kterém má být záměr uskutečněn, bezpečnosti 

silničního provozu na ní a jejich nedostatků, 

b) stanovení cílů zvýšení úrovně bezpečnosti silničního 

provozu na síti pozemních komunikací v území, ve 

kterém má být záměr uskutečněn, 

c) vymezení způsobů dosažení stanovených cílů zvýšení 

úrovně bezpečnosti silničního provozu a posouzení jejich 

předpokládaných dopadů na bezpečnost silničního 

provozu a 

d) srovnání nákladů a přínosů jednotlivých způsobů 
dosažení stanovených cílů zvýšení úrovně bezpečnosti 

silničního provozu. 

(4) Výsledkem prvotního hodnocení záměru je zpráva 

obsahující údaje podle odstavce 3, kterou osoba uvedená 

v odstavci 2  

a) zohlední při zpracování návrhu dokumentace záměru a  

b) přiloží k dokumentaci záměru.“. 

  32008L0096 Čl. 3  1.   Členské státy zajistí, aby bylo u všech projektů 

infrastruktury provedeno hodnocení dopadů na bezpečnost 

silničního provozu. 

2.   Hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu se 

provede ve fázi počátečního plánování před schválením 

projektu infrastruktury. Členské státy se v souvislosti s tím 

snaží splnit kritéria stanovená v příloze I. 

3.   V hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu 
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se vysvětlí jednotlivé aspekty bezpečnosti silničního 

provozu, které přispívají k volbě navrhovaného řešení. 

Hodnocení dále obsahuje všechny příslušné informace 

nezbytné pro analýzu poměru nákladů a přínosů u různých 

hodnocených možností. 

 
 

32008L0096 Čl. 4 odst. 1 Členské státy zajistí, aby byly u všech projektů 

infrastruktury provedeny audity bezpečnosti silničního 

provozu. 

 
 

32008L0096 Příloha I bod 

1.  

1. Prvky hodnocení dopadů na bezpečnost silničního 

provozu: 

a) vymezení problému; 

b) současná situace a možný vývoj v případě nečinnosti; 

c) cíle bezpečnosti silničního provozu; 

d) analýza dopadů navržených alternativ na bezpečnost 

silničního provozu; 

e) srovnání alternativ, včetně analýzy poměru nákladů a 

přínosů; 

f) předložení různých možných řešení. 

Čl. I bod 21 

(§ 18m odst. 1 

až 4) 

§ 18m včetně nadpisu zní: 

„§ 18m 

Posouzení pozemních komunikací v provozu 

(1) Vlastník pozemní komunikace zajistí posouzení jím 

vlastněných pozemních komunikací podléhajících 

posuzování bezpečnosti z hlediska rizika dopravních 

nehod a z hlediska závažnosti jejich dopadů. Posouzení 

provede auditor bezpečnosti pozemních komunikací na 

základě 

a) prohlídky skutečného stavu pozemní komunikace 

provedené na místě nebo prostřednictvím elektronického 

32019L1936 Čl. 1 bod 4 

(čl. 5 odst. 1 a 

2) 

1. Členské státy zajistí, aby se posouzení bezpečnosti 

silniční sítě jako celku provádělo u celé silniční sítě v 

provozu, na kterou se vztahuje tato směrnice. 

2. Při posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku je 

vyhodnoceno riziko nehod a závažnosti dopadů, a to na 

základě: 

a) zejména vizuální prohlídky konstrukčních vlastností 

silnice (integrovaná bezpečnost) provedené buď na místě, 

nebo elektronickými prostředky a 

b) analýzy úseků silniční sítě, které jsou v provozu déle 

než tři roky a na kterých došlo v poměru k intenzitě 
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záznamu zobrazujícího pozemní komunikaci nebo její 

parametry a 

b) informací o úsecích pozemních komunikací 

podléhajících posuzování bezpečnosti, jež jsou v provozu 

déle než 3 roky, s vysokým počtem dopravních nehod, při 

nichž došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, v 

poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci; tyto 

informace předá auditorovi bezpečnosti pozemních 

komunikací vlastník pozemní komunikace před zahájením 

posuzování. 

(2) Výsledkem posouzení je zpráva zpracovaná auditorem 

bezpečnosti pozemních komunikací, která obsahuje 

souhrnný popis provedeného posouzení a hodnocení 
posuzovaných úseků pozemních komunikací. Posuzované 

úseky pozemních komunikací se hodnotí z hlediska rizika 

dopravních nehod a z hlediska závažnosti jejich dopadů 

jako úseky pozemních komunikací s vysokou, střední 

nebo nízkou úrovní bezpečnosti. 

(3) Zprávy o posouzení jím vlastněných pozemních 

komunikací předá vlastník pozemní komunikace 

Ministerstvu dopravy nejpozději do 31. října kalendářního 

roku, v němž proběhlo toto posouzení. Současně vlastník 

pozemní komunikace předá Ministerstvu dopravy přehled 

posuzovaných úseků jím vlastněných pozemních 

komunikací a jejich hodnocení. Do 31. prosince tohoto 

roku zveřejní Ministerstvo dopravy způsobem 

umožňujícím dálkový přístup přehled všech 

posuzovaných úseků pozemních komunikací a jejich 

hodnocení.  

(4) Vlastník pozemní komunikace zajišťuje, aby bylo 
posouzení pozemních komunikací podléhajících 

posuzování bezpečnosti provedeno vždy v průběhu 

pátého kalendářního roku následujícího po zpracování 

předchozích zpráv o posouzení jím vlastněných 

dopravního provozu k vysokému počtu závažných nehod. 
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pozemních komunikací. 

 
 

32019L1936 Čl. 1 bod 4 

(čl. 5 odst. 3 

věta druhá) 

Následná posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku 

musí být dostatečně častá, aby se zajistila odpovídající 

úroveň bezpečnosti, ale v každém případě musí být 

prováděna alespoň jednou za pět let. 

 
 

32019L1936 Čl. 1 bod 4 

(čl. 5 odst. 6) 

Na základě výsledků posouzení uvedeného v odstavci 1 a 

pro účely stanovení priorit ohledně dalších nezbytných 

opatření klasifikují členské státy všechny úseky silniční sítě 

nejméně do tří kategorií podle jejich úrovně bezpečnosti. 

Čl. I bod 22 

(§ 18n odst. 1 

až 5) 

Za § 18m se vkládá nový § 18n, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 18n 
Podrobné prohlídky, plánování nápravných opatření a 

jejich provádění 

 

(1) Vlastník pozemní komunikace zajistí v kalendářním 

roce následujícím po zpracování zpráv o posouzení jím 

vlastněných pozemních komunikací provedení podrobné 

prohlídky úseků pozemních komunikací, které byly ve 

zprávě hodnoceny jako úseky s nízkou úrovní bezpečnosti 

a u nichž v tomto kalendářním roce nedojde k provedení 

nápravných opatření, kterými se zvýší úroveň jejich 

bezpečnosti. Podrobnou prohlídku provádí skupina 

nejméně 3 fyzických osob, z nichž alespoň jedna musí být 

auditorem bezpečnosti pozemních komunikací. Podrobná 

prohlídka se provádí na místě a zaměřuje se na posouzení 

dopadů zejména stavebních, technických a provozních 

vlastností pozemní komunikace na její bezpečnost.  

(2) Výsledkem podrobné prohlídky je zpráva o jejích 

výsledcích zpracovaná auditorem bezpečnosti pozemních 
komunikací, která obsahuje zejména popis zjištěných 

32019L1936 Článek 1 bod 2 

písm. d) (čl. 2 

bod 7) 

„cílenou inspekcí bezpečnosti silničního provozu“ cílené 

šetření prováděné s cílem identifikovat nebezpečné 

podmínky, závady a problémy, které zvyšují riziko nehod a 

zranění, a vycházející z prohlídky stávající silnice nebo 

úseku silnice provedené na místě;“; 
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rizik a návrhy nápravných opatření včetně posloupnosti 

jejich provedení. Při zpracování zprávy auditor 

bezpečnosti pozemních komunikací zohlední obsah 

poslední zprávy o posouzení pozemních komunikací, 

obsah předchozích zpráv o výsledcích podrobných 

prohlídek dotčeného úseku pozemní komunikace, byly-li 

zpracovány, a údaje o dopravních nehodách na tomto 

úseku pozemní komunikace. 

(3) Na základě zpráv o výsledcích podrobných prohlídek 

vybere vlastník pozemních komunikací podléhajících 

posuzování bezpečnosti úseky, u nichž nápravná opatření 

povedou k výraznému zvýšení bezpečnosti a snížení 

nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, a 
určí tato nápravná opatření a posloupnost jejich 

provedení. Do konce kalendářního roku, v němž jsou 

podrobné prohlídky prováděny, sdělí vlastník pozemní 

komunikace Ministerstvu dopravy informaci o vybraných 

úsecích pozemních komunikací a provedených nebo 

plánovaných nápravných opatřeních včetně posloupnosti 

jejich provedení. 

(4) Na základě informací podle odstavce 3 Ministerstvo 

dopravy do 3 měsíců po uplynutí lhůty pro jejich sdělení 

sestaví na dobu 5 let plán zvyšování bezpečnosti 

pozemních komunikací obsahující přehled úseků 

pozemních komunikací podléhajících posuzování 

bezpečnosti vybraných k provedení nápravných opatření, 

a provedených nebo plánovaných nápravných opatření 

včetně posloupnosti jejich provedení. Plán zvyšování 

bezpečnosti pozemních komunikací Ministerstvo dopravy 

zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
(5) Do konce každého kalendářního roku sdělí vlastník 

pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti 

Ministerstvu dopravy informaci o provedených 

nápravných opatřeních obsažených v plánu zvyšování 
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bezpečnosti pozemních komunikací. Na základě tohoto 

sdělení Ministerstvo dopravy aktualizuje zveřejněné 

informace uvedené v plánu zvyšování bezpečnosti 

pozemních komunikací. 

 
 

32019L1936 Čl. 1 bod 6 

(čl. 6a odst. 1) 

Členské státy zajistí, aby v návaznosti na zjištění, ke kterým 

se dospělo při posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku 

podle článku 5, byly provedeny buď cílené inspekce 

bezpečnosti silničního provozu, nebo byla přijata přímá 
opatření k nápravě. 

 
 

32019L1936 Čl. 1 bod 6 

(čl. 6a odst. 3 

až 6) 

3. Cílené inspekce bezpečnosti silničního provozu 

provádějí skupiny odborníků. Alespoň jeden člen skupiny 

odborníků musí splňovat požadavky stanovené v čl. 9 

odst. 4 písm. a). 

4. Členské státy zajistí, aby v návaznosti na zjištění 

cílených inspekcí bezpečnosti silničního provozu byla 

přijata odůvodněná rozhodnutí s cílem určit, zda je 

nezbytné opatření k nápravě. Členské státy zejména 

identifikují úseky silnic, kde jsou nezbytná zlepšení 

bezpečnosti silniční infrastruktury, a definují podle priorit 

odstupňovaná opatření pro zlepšení bezpečnosti těchto 

úseků silnic. 

5. Členské státy zajistí, aby se opatření k nápravě 

zaměřila primárně na úseky silnic, které se vyznačují 

nízkou úrovní bezpečnosti a které představují příležitost 

provést opatření s vysokým potenciálem pro zvyšování 

bezpečnosti a pro zvyšování úspor, pokud jde o náklady 

vzniklé v důsledku nehod. 

6. Členské státy vypracují a pravidelně aktualizují podle 

priorit odstupňovaný akční plán na základě rizik, který 

sleduje provádění příslušných opatření k nápravě. 

Čl. I bod 24 V § 22b odst. 1 se slova „v souladu s příslušným 32020R0204 Čl. 6 Rozhodnutí 2009/750/ES se zrušuje s účinkem ode dne 19. 
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(§ 22b odst. 1) 
předpisem Evropské unie11k)“ včetně poznámky pod čarou 

č. 11k zrušují. 

října 2021. 

Čl. I bod 25 

(§ 22b odst. 1) 

V § 22b odst. 1 se slova „v členských“ nahrazují slovy 

„alespoň ve 4 členských“. 

32019L0520 Čl. 5 odst. 1 

věta první 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS, kterým udělily registraci, uzavřeli 

smlouvy EETS pokrývající všechny oblasti EETS na území 

alespoň čtyř členských států do 36 měsíců od jejich 

registrace v souladu s článkem 4.  

Čl. I bod 26 

(§ 22b odst. 1) 

V § 22b odst. 1 se za slova „elektronického zařízení“ 

vkládají slova „bez nutnosti přizpůsobovat jeho nastavení 

jednotlivým systémům elektronického mýtného“. 

32019L0520 Čl. 13 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby byla EETS poskytována uživatelům EETS jako jediná 

nepřetržitá služba. 

Tím se rozumí, že: 

a) jakmile jsou parametry klasifikace vozidel, včetně 

proměnných parametrů, uloženy nebo ohlášeny, není během 

jízdy nutný žádný další zásah člověka ve vozidle, nedojde-li 

ke změně vlastností vozidla, a 

b) interakce člověka s konkrétním palubním zařízením je ve 

všech oblastech EETS stejná. 

Čl. I bod 27 

(§ 22b odst. 2) 

V § 22b odst. 2 se slova „v souladu s rozhodnutím 

Evropské komise definujícím evropskou službu 

elektronického mýtného30)“ včetně poznámky pod čarou 

č. 30 zrušují. 

32020R0204 Čl. 6 Rozhodnutí 2009/750/ES se zrušuje s účinkem ode dne 19. 

října 2021. 

Čl. I bod 28 

(§ 22b odst. 2) 

V § 22b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, 

má-li uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby 

elektronického mýtného s provozovatelem systému 

elektronického mýtného“. 

32019L0520 Čl. 5 odst. 1 a 

2 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS, kterým udělily registraci, uzavřeli 

smlouvy EETS pokrývající všechny oblasti EETS na území 

alespoň čtyř členských států do 36 měsíců od jejich 

registrace v souladu s článkem 4. Členské státy přijmou 

opatření nezbytná k zajištění toho, aby tito poskytovatelé 

EETS uzavřeli smlouvy pokrývající všechny oblasti EETS v 

daném členském státě do 24 měsíců od uzavření první 

smlouvy v tomto členském státě, s výjimkou těch oblastí 
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EETS, v nichž odpovědné subjekty pro výběr mýtného 

nedodržují čl. 6 odst. 3. 

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby 

poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci, zajistili 

nepřetržité pokrytí všech oblastí EETS od okamžiku 

uzavření smluv o tomto pokrytí. Členské státy přijmou 

opatření nezbytná k zajištění toho, aby pokud není 

poskytovatel EETS schopen zachovat nepřetržité pokrytí 
některé oblasti EETS, jelikož subjekt pro výběr mýtného 

nedodržuje tuto směrnici, bylo toto pokrytí dotyčné oblasti 

co nejrychleji obnoveno. 

Čl. I bod 29 

(§ 22c odst. 1 

písm. a) 

V § 22c odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „a 

umožnit použití elektronických zařízení splňujících 

požadavky podle § 22g odst. 1 poskytnutých 

poskytovatelem evropského mýtného, nejde-li o 

elektronické zařízení, které je evidováno jako 

zablokované nebo nefunkční,“. 

32019L0520 Čl. 6 odst. 6 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby subjekty pro výběr mýtného přijaly ve svých oblastech 

EETS jakékoli funkční palubní zařízení od poskytovatelů 

EETS, s nimiž mají smluvní vztah, které získalo osvědčení 

v souladu s postupem vymezeným v prováděcích aktech 

podle čl. 15 odst. 7 a které není uvedeno na seznamu 

zneplatněných palubních zařízení podle čl. 5 odst. 5. 

Čl. I bod 30 

(§ 22c odst. 1 

písm. e) 

V § 22c odst. 1 písm. e) se za text „§ 22b odst. 3,“ 

vkládají slova „s výjimkou vozidel, jejichž elektronické 

zařízení je evidováno jako zablokované,“ a slova 
„vyúčtování, které provozovatel systému elektronického 

mýtného předkládá poskytovateli evropského mýtného“ 

se nahrazují slovy „výkazu o mýtném, které poskytovatel 

evropského mýtného předkládá provozovateli systému 

elektronického mýtného“. 

32019L0520 Čl. 8 odst. 2 a 

3 věta první 

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby byl subjekt pro výběr mýtného oprávněn požadovat od 

poskytovatele EETS platbu za veškeré doložené výkazy 
o mýtném a za veškeré doložené nevykázání mýtného ve 

vztahu k jakémukoli uživatelskému účtu EETS, který tento 

poskytovatel EETS spravuje. 

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatel EETS nenesl odpovědnost za jakékoli další 

mýtné vzniklé v důsledku použití zneplatněného palubního 

zařízení v případě, že zaslal subjektu pro výběr mýtného 

seznam těchto zneplatněných palubních zařízení uvedený 

v čl. 5 odst. 5.  
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Čl. I bod 32 a 

33 

(§ 22c odst. 1 

písm. f)) 

32. V § 22c odst. 1 písm. f) se slova „rozhodnutí 

Evropské komise definujícího evropskou službu 

elektronického mýtného30)“ nahrazují slovy „přímo 

použitelného předpisu Evropské unie40)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 40 zní: 

„40) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/204 ze dne 28. 

listopadu 2019 o podrobných povinnostech poskytovatelů 

evropské služby elektronického mýtného, minimálním 

obsahu přehledu o oblasti evropské služby elektronického 

mýtného, elektronických rozhraních, požadavcích na 

prvky interoperability a o zrušení rozhodnutí 

2009/750/ES.“.  

33. V § 22c odst. 1 písm. f) se slova „které musí být v 

souladu s rozhodnutím Evropské komise definujícím 

evropskou službu elektronického mýtného30),“ zrušují. 

 

32019L0520 Čl. 6 odst. 2 

věta první 

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby každý subjekt pro výběr mýtného odpovědný za oblast 

EETS na území tohoto členského státu vypracoval 

a udržoval aktuální přehled o oblasti EETS stanovující 

obecné podmínky pro poskytovatele EETS pro přístup do 

jejich oblastí EETS, v souladu s provádějícími akty 

uvedenými v odstavci 9. 

  32020R0204 Čl. 6 Rozhodnutí 2009/750/ES se zrušuje s účinkem ode dne 19. 

října 2021. 

Čl. I bod 34 

(§ 22c odst. 1 

písm. g)) 

V § 22c odst. 1 se na konci písmene g) doplňují slova „a 
platit mu za poskytování evropské služby elektronického 

mýtného odměnu,“. 

32019L0520 Čl. 7 odst. 1 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS měli nárok na odměnu od subjektu 

pro výběr mýtného. 

Čl. I bod 35 

(§ 22c odst. 1 

písm. i)) 

V § 22c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem 

„a“ a doplňuje se písmeno i), které zní: 

„i) vést oddělené účetnictví o nákladech a výnosech 

vztahujících se k provozování systému elektronického 

mýtného a finanční prostředky z veřejných rozpočtů 
poskytnuté k provozování tohoto systému vést samostatně 

a nepřevádět na financování jiných činností.“. 

32019L0520 Čl. 9 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby právní subjekty, které poskytují služby mýtného, vedly 

účetní záznamy, které umožňují jasně odlišovat náklady 

a výnosy vztahující se k poskytování služby mýtného od 

nákladů a výnosů vztahujících se k jiným činnostem. 

Informace o nákladech a výnosech vztahujících se 

k poskytování služby mýtného se na žádost poskytnou 

příslušnému smírčímu orgánu nebo soudnímu orgánu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBWEJPCE5)



 12 

Členské státy rovněž přijmou opatření nezbytná k zajištění 

toho, aby nebyly povoleny křížové dotace mezi činnostmi 

prováděnými ve funkci poskytovatele služby mýtného 

a jinými činnostmi. 

Čl. I bod 38 

(§ 22d odst. 7) 

V § 22d se na konci odstavce 7 doplňuje věta 

„Ministerstvo dopravy každý rok ověří plnění podmínek 

podle odstavce 1 písm. b), f), g) a h).“. 

 

32019L0520 Čl. 21 odst. 1 

věta druhá 

Není-li stanoveno jinak, členské státy nejméně jednou ročně 

ověří, zda jsou nadále splněny požadavky stanovené v čl. 4 

písm. a), d), e) a f), a odpovídajícím způsobem rejstřík 

aktualizují.  

Čl. I bod 39 

(§ 22e odst. 1 

písm. a)) 

V § 22e se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) do 1 měsíce od udělení oprávnění k poskytování 

evropské služby elektronického mýtného uveřejnit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o 

plánovaném rozsahu pokrytí systému elektronického 

mýtného v členských státech Evropské unie a každoročně 

je aktualizovat,“. 

32019L0520 Čl. 5 odst. 3 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci, zveřejnili 
informace o jejich pokrytí oblastí EETS a o veškerých 

změnách tohoto pokrytí, jakož i, do jednoho měsíce ode dne 

registrace, podrobné plány týkající se případného rozšíření 

jejich služby na další oblasti EETS a tyto údaje každoročně 

aktualizovali. 

Čl. I bod 40 

(§ 22e odst. 1 

písm. b)) 

V § 22e písm. b) se slova „2 let“ nahrazují slovy „3 let“, 

slovo „v“ se nahrazuje slovy „alespoň ve 4“ a slovo 

„mýtného11k)“ se nahrazuje slovy „mýtného; v každém z 

těchto členských států Evropské unie musí smlouvy o 

poskytování evropské služby elektronického mýtného 

uzavřít s provozovateli všech systémů elektronického 

mýtného do 2 let od uzavření první z nich“. 

32019L0520 Čl. 5 odst. 1 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS, kterým udělily registraci, uzavřeli 

smlouvy EETS pokrývající všechny oblasti EETS na území 

alespoň čtyř členských států do 36 měsíců od jejich 

registrace v souladu s článkem 4. Členské státy přijmou 

opatření nezbytná k zajištění toho, aby tito poskytovatelé 

EETS uzavřeli smlouvy pokrývající všechny oblasti EETS 
v daném členském státě do 24 měsíců od uzavření první 

smlouvy v tomto členském státě, s výjimkou těch oblastí 

EETS, v nichž odpovědné subjekty pro výběr mýtného 

nedodržují čl. 6 odst. 3. 

Čl. I bod 41 

(§ 22e odst. 1 

písm. c)) 

V § 22e písm. c) se slova „písmene a) a v případě, že 

dojde k výpadku pokrytí některého systému 

elektronického mýtného, obnovit poskytování služby 

elektronického mýtného v tomto systému elektronického 

mýtného nejpozději do 6 měsíců“ nahrazují slovy 

32019L0520 Čl. 5 odst. 2 

věta první 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby 

poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci, zajistili 

nepřetržité pokrytí všech oblastí EETS od okamžiku 

uzavření smluv o tomto pokrytí. 
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„písmene b)“. 

Čl. I bod 43 

(§ 22e odst. 1 

písm. e)) 

V § 22e písm. e) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „, 

které umožní poskytnutí evropské služby elektronického 

mýtného ve všech systémech elektronického mýtného, s 

jejichž provozovateli uzavřel smlouvu o poskytování 

evropské služby elektronického mýtného,“. 

 

32019L0520 Čl. 3 odst. 4 Aniž je dotčen odstavec 6, provozovatelé EETS poskytnou 

uživatelům EETS palubní zařízení, která jsou vhodná pro 

užívání a jsou interoperabilní a schopná komunikace s 

příslušnými elektronickými systémy pro výběr mýtného, 

které jsou v provozu v členských státech a užívají 

technologie uvedené v odst. 1 prvním pododstavci. 

  32019L0520 Čl. 5 odst. 4 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci nebo kteří 

poskytují EETS na jejich území, poskytli v nezbytných 

případech uživatelům EETS palubní zařízení, které splňuje 
požadavky stanovené v této směrnici a ve směrnicích 

Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU a 2014/30/EU. 

Od dotyčných poskytovatelů EETS mohou požadovat důkaz 

o tom, že jsou tyto požadavky splněny. 

Čl. I bod 47 

(§ 22e odst. 2 

písm. a)) 

V § 22e se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a 

doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Poskytovatel evropského mýtného, který má 

uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby 

elektronického mýtného s provozovatelem systému 

elektronického mýtného, je povinen 

a) při uzavírání smlouvy o poskytování evropské služby 

elektronického mýtného informovat provozovatele 

vozidla o způsobech úhrady mýtného a o zpracování 

osobních údajů, 

32019L0520 Čl. 10 odst. 1 

věta druhá 

Při uzavírání smlouvy musí být uživatelé EETS řádně 

informováni o přípustných platebních prostředcích 

a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 rovněž o zpracování 

svých osobních údajů a o právech vyplývajících z platných 

právních předpisů o ochraně osobních údajů. 

Čl. I bod 47 

(§ 22e odst. 2 

písm. b)) 

b) zajistit poskytnutí elektronického zařízení každému 

provozovateli vozidla, jemuž na základě smlouvy 

poskytuje evropskou službu elektronického mýtného, 

 

32019L0520 Čl. 5 odst. 4 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS, jimž udělily registraci nebo kteří 

poskytují EETS na jejich území, poskytli v nezbytných 

případech uživatelům EETS palubní zařízení, které splňuje 

požadavky stanovené v této směrnici a ve směrnicích 
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Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU a 2014/30/EU. 

Od dotyčných poskytovatelů EETS mohou požadovat důkaz 

o tom, že jsou tyto požadavky splněny. 

Čl. I bod 47 

(§ 22e odst. 2 

písm. c)) 

c) vést evidenci zablokovaných a nefunkčních 

elektronických zařízení, která vydal, a poskytnout 

provozovateli systému elektronického mýtného údaje o 

vozidle, pro které bylo zablokované elektronické zařízení 

vydáno, a o jeho provozovateli, a 

32019L0520 Čl. 5 odst. 5 

věta první 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS, kteří poskytují EETS na jejich 

území, vedli seznamy zneplatněných palubních zařízení 

týkající se jejich smluv EETS s uživateli EETS. 

  32019L0520 Čl. 8 odst. 3 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 
aby poskytovatel EETS nenesl odpovědnost za jakékoli další 

mýtné vzniklé v důsledku použití zneplatněného palubního 

zařízení v případě, že zaslal subjektu pro výběr mýtného 

seznam těchto zneplatněných palubních zařízení uvedený v 

čl. 5 odst. 5. Počet záznamů v seznamu zneplatněných 

palubních zařízení, formát tohoto seznamu a frekvence jeho 

aktualizací jsou dohodnuty mezi subjekty pro výběr 

mýtného a poskytovateli EETS.  

Čl. I bod 47 

(§ 22e odst. 2 

písm. d)) 

d) neprodleně informovat provozovatele vozidla, jemuž 

na základě smlouvy poskytuje evropskou službu 

elektronického mýtného, o neuhrazení mýtného podle 

podmínek uvedených ve smlouvě o poskytování evropské 

služby elektronického mýtného a stanovit mu přiměřenou 

lhůtu k úhradě mýtného.“. 

32020R0204 Čl. 2 odst. 7 Poskytovatelé EETS okamžitě informují uživatele EETS o 

každém stavu, kdy ve vztahu k jejich účtu není vykázáno 

mýtné, přičemž jim před přijetím případných donucovacích 

opatření umožní uvést účet do pořádku, pokud to umožňují 

vnitrostátní právní předpisy. 

Čl. I bod 50 

(§ 22f písm. c)) 

V § 22f se na konci textu písmene c) doplňují slova „; k 

nesplnění povinnosti uzavřít smlouvy o poskytování 

evropské služby elektronického mýtného s provozovateli 

všech systémů elektronického mýtného do 2 let od 

uzavření první takové smlouvy v členském státě Evropské 
unie se nepřihlíží, bylo-li způsobeno neposkytnutím 

součinnosti provozovatelem sytému elektronického 

mýtného“. 

32019L0520 Čl. 5 odst. 1 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby poskytovatelé EETS, kterým udělily registraci, uzavřeli 

smlouvy EETS pokrývající všechny oblasti EETS na území 

alespoň čtyř členských států do 36 měsíců od jejich 

registrace v souladu s článkem 4. Členské státy přijmou 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby tito poskytovatelé 

EETS uzavřeli smlouvy pokrývající všechny oblasti EETS 

v daném členském státě do 24 měsíců od uzavření první 

smlouvy v tomto členském státě, s výjimkou těch oblastí 
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EETS, v nichž odpovědné subjekty pro výběr mýtného 

nedodržují čl. 6 odst. 3. 

Čl. I bod 51 

(§ 22g odst. 1) 

V § 22g odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v 

souladu s rozhodnutím Evropské komise definujícím 

evropskou službu elektronického mýtného30)“ zrušují. 

32020R0204 Čl. 6 Rozhodnutí 2009/750/ES se zrušuje s účinkem ode dne 19. 

října 2021. 

Čl. I bod 55 

(§ 22g odst. 3) 

V § 22g se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, 

které včetně poznámky pod čarou č. 42 znějí: 

„(3) Provádí-li posouzení shody nebo posouzení 

vhodnosti pro použití oznámený subjekt podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie40), může tyto 
činnosti vykonávat pouze  

a) právnická osoba, které k tomu bylo uděleno oprávnění 

Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, nebo 

b) oznámený subjekt, u něhož oznámení provedl příslušný 

orgán jiného členského státu Evropské unie. 

32019L0520 Čl. 19 odst. 1 Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům 

veškeré subjekty, jež jsou oprávněny provádět postup pro 

posuzování shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro 

použití uvedený v prováděcích aktech podle čl. 15 odst. 7 

nebo na tento postup dohlížet, přičemž u každého subjektu 

uvedou oblast jeho působnosti a identifikační čísla, která 

předem obdržely od Komise. 

Čl. I bod 55 

(§ 22g odst. 4) 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví udělí oprávnění k výkonu činnosti 

oznámeného subjektu do 3 měsíců od podání žádosti, 

splňuje-li žadatel požadavky kladené na oznámený 

subjekt přímo použitelným předpisem Evropské unie41). 

Splňuje-li žadatel kritéria stanovená příslušnými 
harmonizovanými normami42) nebo jejich částmi, 

předpokládá se, že splňuje požadavky kladené na 

oznámený subjekt v rozsahu, v němž se harmonizované 

normy na tyto požadavky vztahují.  

32019L0520 Čl. 19 odst. 2 Členské státy uplatňují k posuzování subjektů, které mají být 

oznámeny, kritéria stanovená v aktu v přenesené pravomoci 

podle odstavce 5 tohoto článku. Subjekty, které splňují 

kritéria pro posuzování stanovená v příslušných evropských 

normách, jsou považovány za subjekty splňující uvedená 

kritéria. 

Čl. I bod 55 

(§ 22g odst. 5) 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví oznámí Evropské komisi a ostatním 

členským státům Evropské unie osobu, které udělil 

oprávnění k výkonu činnosti oznámeného subjektu. 

32019L0520 Čl. 19 odst. 1 Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům 

veškeré subjekty, jež jsou oprávněny provádět postup pro 

posuzování shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro 

použití uvedený v prováděcích aktech podle čl. 15 odst. 7 

nebo na tento postup dohlížet, přičemž u každého subjektu 
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uvedou oblast jeho působnosti a identifikační čísla, která 

předem obdržely od Komise. 

Čl. I bod 55 

(§ 22g odst. 6 

věta druhá 

písm. b) a odst. 

7) 

(6) (…) Úřad oprávnění k výkonu činnosti oznámeného 

subjektu odejme, pokud oznámený subjekt  

(…) 

b) přestal splňovat požadavky kladené na něj přímo 

použitelným předpisem Evropské unie41), nebo 

(…) 

(7) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví oznámí Evropské komisi a ostatním 

členským státům Evropské unie odejmutí oprávnění k 

výkonu činnosti oznámeného subjektu. 

32019L0520 Čl. 19 odst. 3 Členský stát odejme schválení subjektu, který již nesplňuje 

kritéria stanovená v aktu v přenesené pravomoci uvedeném 

v odstavci 5 tohoto článku. Neprodleně o tom informuje 

Komisi a ostatní členské státy. 

Čl. I bod 56 

(§ 22g odst. 9) 

V § 22g se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Provozovatel systému elektronického mýtného je 

povinen v případě změny systému elektronického 

mýtného, která vyžaduje úpravu prvku systému 

elektronického mýtného, zveřejnit způsobem 

umožňujícím dálkový přístup aktualizované prohlášení o 

systému elektronického mýtného, v němž budou 

stanoveny nové požadavky na prvky systému 

elektronického mýtného a postup opětovného posouzení 
jejich shody a vhodnosti pro použití. Prohlášení 

provozovatel systému elektronického mýtného zveřejní v 

takovém předstihu, aby opětovné posouzení shody a 

vhodnosti pro použití bylo možné dokončit alespoň 1 

měsíc před zavedením změny systému elektronického 

mýtného.“. 

32019L0520 Čl. 6 odst. 2 

pododst. 3 

Je-li elektronický systém pro výběr mýtného na území 

některého členského státu podstatně upraven, přijme tento 

členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekt 

pro výběr mýtného odpovědný za tento systém zveřejnil 

aktualizovaný přehled o oblasti EETS v dostatečném 

předstihu a umožnil tak již akreditovaným poskytovatelům 

EETS přizpůsobit jejich prvky interoperability novým 

požadavkům a opětovně získat akreditaci nejpozději jeden 

měsíc před zahájením provozu upraveného systému, přičemž 

je třeba řádně zohlednit délku postupu posuzování shody 

prvků interoperability podle čl. 15 odst. 1 se specifikacemi a 

jejich vhodnosti pro použití. 

  32019L0520 Čl. 15 odst. 1 

pododst. 2  

Je-li elektronický systém pro výběr mýtného na území 

některého členského státu podstatně upraven, přijme tento 

členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby subjekt 
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pro výběr mýtného odpovědný za tento systém stanovil 

a zveřejnil v přehledu o oblasti EETS kromě prvků 

uvedených v prvním pododstavci také podrobný plán 

opětovného posuzování shody prvků interoperability se 

specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití v případě 

poskytovatelů EETS, kteří již pro tento systém byly 

akreditováni před jeho podstatnou úpravou. Tento plán 
umožní dotyčným poskytovatelům EETS opětovně získat 

akreditaci nejpozději jeden měsíc před zahájením provozu 

upraveného systému. 

Čl. I bod 57 

(§ 22h odst. 2) 

V § 22h odst. 2 se slova „30 dní“ nahrazují slovy „1 

měsíce“. 

 

32019L0520 Čl. 12 odst. 1 Postup mediace uvedený v odstavci 1 vyžaduje, aby smírčí 

orgán ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti o vstup 

do sporu uvedl, zda má k dispozici všechny dokumenty 

nezbytné pro mediaci. 

Čl. I bod 59 

(§ 22h odst. 4 a 

5) 

V § 22h se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

a) identifikační údaje provozovatele systému 

elektronického mýtného, 

b) druh technologie využívané systémem elektronického 

mýtného, 

c) kritéria, podle kterých jsou rozlišovány sazby mýtného, 

d) prohlášení o systému elektronického mýtného, 

e) identifikační údaje poskytovatele evropského mýtného, 

s nímž má provozovatel systému elektronického mýtného 

uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby 
elektronického mýtného,  

f) identifikační údaje poskytovatele evropského mýtného, 

kterému Ministerstvo dopravy udělilo oprávnění k 

32019L0520 Čl. 21 odst. 1 

až 3 

1.   Pro účely provádění této směrnice vede každý členský 

stát národní elektronický rejstřík těchto údajů: 

a) oblastí EETS na svém území, včetně informací týkajících 

se: 

i) příslušných subjektů pro výběr mýtného, 

ii) použitých technologií pro výběr mýtného, 

iii) kontextových údajů mýtného, 

iv) přehledu o oblasti EETS a 

v) poskytovatelů EETS, kteří mají se subjekty pro výběr 

mýtného působícími na území daného členského státu 

uzavřeny smlouvy na EETS; 

b) poskytovatelů EETS, kterým udělil registraci v souladu s 

článkem 4, a 

c) podrobných údajů o jediném kontaktním místě pro EETS 

podle článku 18, včetně kontaktní elektronické adresy a 
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poskytování evropské služby elektronického mýtného, a 

g) výsledky přezkumu plánu pro řízení rizik podle § 22e 

odst. 1 písm. f). 

(5) Každou změnu údajů podle odstavce 4 Ministerstvo 

dopravy neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup.“. 

 

telefonního čísla. 

Není-li stanoveno jinak, členské státy nejméně jednou ročně 

ověří, zda jsou nadále splněny požadavky stanovené v čl. 4 

písm. a), d), e) a f), a odpovídajícím způsobem rejstřík 

aktualizují. Rejstřík obsahuje rovněž závěry auditu 

stanoveného v čl. 4 písm. e). Členský stát nenese 

odpovědnost za činnost poskytovatelů EETS uvedených v 

jeho rejstříku. 

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 

aby všechny údaje obsažené v národním elektronickém 

rejstříku byly aktuální a přesné. 

3.   Rejstříky jsou elektronicky přístupné veřejnosti. 

Čl. I bod 63 

(§ 29a odst. 1) 

V § 29a odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje 

tečkou a písmena d) a e) se zrušují. 

32019L1936 Čl. 1 bod 2 

písm. c) 

(Čl. 2 bod 5) 

bod 5 se zrušuje; 

Čl. I bod 64 

(§ 43d odst. 1 a 

2) 

Za § 43c se vkládá nový § 43d, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 43d 

Informační formulář 

(1) Pokud je podezřelým z přestupku podle § 42a odst. 2, 

§ 42a odst. 3 písm. f) nebo § 42b odst. 2 písm. c) řidič 
nebo provozovatel vozidla, které je registrováno v jiném 

členském státě Evropské unie, zašle celní úřad této osobě 

spolu s oznámením o zahájení řízení informační formulář 

v úředním jazyce tohoto členského státu Evropské unie; 

je-li známo, v jakém jazyce bylo osvědčení o registraci 

vozidla vydáno, zašle celní úřad informační formulář v 

tomto jazyce. 

32019L0520 Čl. 24 1.   Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení 

silničního poplatku, se rozhodne, zda zahájí následné řízení 

ve vztahu k nezaplacení silničního poplatku. 

Pokud se členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení 

silničního poplatku, rozhodne takové řízení zahájit, 

informuje v souladu se svým vnitrostátním právem vlastníka 
vozidla, držitele vozidla či jinak zjištěnou osobu podezřelou 

z nezaplacení silničního poplatku. 

Tyto informace v souladu s vnitrostátním právem zahrnují 

právní důsledky, které má nezaplacení silničního poplatku 

na území členského státu, v němž k tomuto porušení jeho 

právních předpisů došlo. 

2.   Členský stát, na jehož území došlo k nezaplacení 

silničního poplatku, sdělí v informačním dopise vlastníku 
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(2) Informační formulář musí obsahovat popis skutku s 

označením místa a času jeho spáchání, označení 

přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, vymezení 

správních trestů, které lze za přestupek uložit, a odkaz na 

tento zákon. V případě, že jde o skutek zjištěný 

prostřednictvím automatizovaného technického 

prostředku, musí informační formulář obsahovat 

identifikační údaje o tomto prostředku. 

 

vozidla, držiteli vozidla či jinak zjištěné osobě podezřelé 

z nezaplacení silničního poplatku v souladu se svým 

vnitrostátním právem veškeré relevantní informace, zejména 

povahu nezaplacení silničního poplatku, místo, den a čas 

nezaplacení silničního poplatku, název porušeného 

vnitrostátního právního předpisu, právo vznést námitku 

a mít přístup k informacím a příslušnou sankci, a případně 

i údaje o zařízení, jehož bylo ke zjištění nezaplacení 

silničního poplatku použito. Za tímto účelem vychází 

v tomto informačním dopise členský stát, na jehož území 

došlo k nezaplacení silničního poplatku, z formuláře 

uvedeného v příloze II. 

3.   Pokud se členský stát, na jehož území došlo 

k nezaplacení silničního poplatku, rozhodne zahájit 

v souvislosti s nezaplacením silničního poplatku následné 

řízení, zašle s ohledem na zajištění dodržování základních 

práv informační dopis v jazyce dokladu o registraci vozidla, 

je-li k dispozici, nebo v jednom z úředních jazyků členského 

státu registrace. 

Čl. I bod 64 

(§ 43d odst. 3) 

(3) Celní úřad poskytne Ministerstvu dopravy vždy do 28. 

února údaje o počtu zahájených řízení, ve kterých v 

předchozím kalendářním roce postupoval podle odstavce 

1. 

32019L0520 Čl. 26  Každý členský stát zašle Komisi do 19. dubna 2023 a poté 

každé tři roky souhrnnou zprávu. 

V souhrnné zprávě se uvede počet automatizovaných 

vyhledávání provedených členským státem, na jehož území 

došlo k nezaplacení silničního poplatku, a směřovaných na 

národní kontaktní místo členského státu registrace 

v návaznosti na případy nezaplacení silničního poplatku, 

k nimž došlo na jeho území, spolu s počtem nevyřízených 

žádostí. 

Souhrnná zpráva rovněž obsahuje popis situace na 

vnitrostátní úrovni, pokud jde o následné kroky týkající se 

případů nezaplacení silničního poplatku, založený na podílu 
těchto případů nezaplacení silničního poplatku, na které bylo 
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reagováno informačními dopisy. 

Čl. II bod 3 První posouzení pozemních komunikací podléhajících 

posuzování bezpečnosti podle § 18m provede vlastník 

pozemní komunikace v roce 2024. 

32019L1936 Čl. 1 bod 4 (čl. 

5 odst. 3 věta 

první) 

Členské státy zajistí, aby první posouzení bezpečnosti 

silniční sítě jako celku bylo provedeno nejpozději v roce 

2024. 

Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 19. října 2021.  32019L0520 Čl. 32 odst. 1 

věta první až 

třetí 

Členské státy do 19. října 2021 přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1 

až 27 a přílohami I a II. Znění těchto předpisů neprodleně 

sdělí Komisi. 

Použijí tyto předpisy ode dne 19. října 2021. 
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