
V. 

Platné znění zákona č. 13/1997 Sb. s vyznačením navržených změn 

§ 1 

Předmět úpravy 

  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, 

b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a 

c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními 

úřady. 

____ 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru 

poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění 

směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě 

elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení 

bezpečnosti silniční infrastruktury. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 

zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými 

druhy dopravy. 

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. 

 

… 

 

BEZPEČNOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TRANSEVROPSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ 

§ 18g 

Posouzení stavby a její dokumentace 
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 (1) Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení, společného povolení, kterým se 

stavba umisťuje a povoluje, nebo o kolaudaci pro stavbu pozemní komunikace, která je 

zařazena do transevropské silniční sítě22) , je povinna zajistit posouzení dokumentace podle 

zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z hlediska 

zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále jen „audit bezpečnosti 

pozemních komunikací“). 

(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle odstavce 1 podléhá 

a) návrh dokumentace záměru, 

b) návrh projektové dokumentace, 

c) provedená stavba pro zkušební provoz a 

d) dokončená stavba pro kolaudaci. 

 (3) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje 

zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních 

vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a návrhy na 

odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace 

pro účastníky silničního provozu. Osoba uvedená v odstavci 1 doplní zprávu vyhodnocením, 

zda a jakým způsobem vyhověla návrhům obsaženým ve zprávě, a u návrhů, kterým 

nevyhověla, uvede důvody jejich nepřijetí. 

 (4) Osoba uvedená v odstavci 1 předloží speciálnímu stavebnímu úřadu k žádosti o 

a) stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, zprávu 

a vyhodnocení u návrhů dokumentace podle odstavce 2 písm. a) a b) a 

b) kolaudaci zprávu a vyhodnocení u stavby podle odstavce 2 písm. c) a d). 

 (5) Ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, pro stavbu pozemní komunikace podle odstavce 1 speciální stavební úřad uloží 

provedení zkušebního provozu podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním 

řádu5). 

 (6) Speciální stavební úřad ve stavebním nebo ve společném územním a stavebním a při 

kolaudaci podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5) ověří, zda je 

předložená zpráva a vyhodnocení podle odstavce 4 úplná a zda zpráva byla zpracována k tomu 

oprávněnou osobou. 

 (7) Při zpracování auditu se zohlední zejména vliv okolí pozemní komunikace, vliv 

součástí a příslušenství pozemní komunikace a jejího připojení na ostatní pozemní komunikace 

a vliv charakteru provozu na pozemní komunikaci na bezpečnost provozu na této pozemní 

komunikaci. Minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

§ 18g 

Posouzení stavby a její dokumentace 
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 (1) Pozemní komunikací podléhající posuzování bezpečnosti je, s výjimkou tunelu 

nad 500 m, který je součástí pozemní komunikace zařazené do transevropské silniční 

sítě22), 

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, s výjimkou úseku nacházejícího se 

v zastavěném území. 

(2) Stavebník5) stavby pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti je 

povinen zajistit posouzení záměru z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při 

užívání stavby, které se provádí v rámci 

a) prvotního hodnocení záměru a 

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, jejich nedostatků a dalšího vývoje 

úrovně bezpečnosti silničního provozu v případě neuskutečnění záměru, 

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 stavebník stavby pozemní komunikace podléhající posuzování 

bezpečnosti 

a) zohlední při zpracování návrhu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a  

b) přiloží k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.  

  (5) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podléhá 

a) návrh dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

b) návrh projektové dokumentace, 

c) provedená stavba pro zkušební provoz a 

d) dokončená stavba pro kolaudaci. 
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 (6) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která 

obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a 

provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím 

užívání a návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z 

vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního provozu. Stavebník stavby 

pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti doplní zprávu vyhodnocením, 

zda a jakým způsobem vyhověl návrhům obsaženým ve zprávě, a u návrhů, kterým 

nevyhověl, uvede důvody jejich nepřijetí. 

 (7) Stavebník stavby pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti 

předloží speciálnímu stavebnímu úřadu k žádosti o 

a) vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, zprávu a vyhodnocení u návrhů dokumentace podle odstavce 5 písm. a) a b) a 

b) kolaudaci zprávu a vyhodnocení u stavby podle odstavce 5 písm. c) a d). 

 (8) Ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, pro stavbu pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti speciální 

stavební úřad uloží provedení zkušebního provozu podle zvláštního právního předpisu5). 

 (9) Speciální stavební úřad ve stavebním řízení nebo ve společném územním a 

stavebním řízení a při kolaudaci podle zvláštního právního předpisu5) ověří, zda 

a) je zpráva podle odstavce 4 úplná, 

b) jsou zpráva a vyhodnocení podle odstavce 6 úplné a 

c) byla zpráva podle odstavce 6 zpracována k tomu oprávněnou osobu. 

 (10) Při zpracování auditu bezpečnosti pozemních komunikací se zohlední zejména 

vliv okolí pozemní komunikace, vliv součástí a příslušenství pozemní komunikace a jejího 

připojení na ostatní pozemní komunikace a vliv charakteru provozu na pozemní 

komunikaci na bezpečnost provozu na této pozemní komunikaci.  

(11) Kritéria pro posouzení předpokládaných dopadů na bezpečnost silničního 

provozu podle odstavce 3 písm. c) a minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních 

komunikací stanoví prováděcí právní předpis. 

_____ 

22) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o 

hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě. 

Písmeno F části 8 přílohy II Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské 

republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, 

Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách 

smluv, na nichž je založena Evropská 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.  
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§ 18g 

Posouzení stavby a její dokumentace 

 (1) Pozemní komunikací podléhající posuzování bezpečnosti je, s výjimkou tunelu 

nad 500 m, který je součástí pozemní komunikace zařazené do transevropské silniční 

sítě22), 

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, s výjimkou úseku nacházejícího se 

v zastavěném území. 

(2) Stavebník stavby pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti je 

povinen zajistit posouzení záměru z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při 

užívání stavby, které se provádí v rámci 

a) prvotního hodnocení záměru a 

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, jejich nedostatků a dalšího vývoje 

úrovně bezpečnosti silničního provozu v případě neuskutečnění záměru, 

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 stavebník stavby pozemní komunikace podléhající posuzování 

bezpečnosti 

a) zohlední při zpracování návrhu dokumentace pro povolení záměru a  

b) přiloží k dokumentaci pro povolení záměru.  

  (5) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podléhá 

a) návrh dokumentace pro povolení záměru, 

b) návrh dokumentace pro provádění stavby, 

c) provedená stavba pro zkušební provoz a 
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d) dokončená stavba pro kolaudaci. 

  (6) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která 

obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a 

provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím 

užívání a návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z 

vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního provozu. Stavebník stavby 

pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti doplní zprávu vyhodnocením, 

zda a jakým způsobem vyhověl návrhům obsaženým ve zprávě, a u návrhů, kterým 

nevyhověl, uvede důvody jejich nepřijetí. 

  (7) Stavebník stavby pozemní komunikace podléhající posuzování bezpečnosti 

předloží stavebnímu úřadu k žádosti o 

a) povolení záměru zprávu a vyhodnocení u návrhu dokumentace podle odstavce 5 písm. 

a) a 

b) vydání kolaudačního rozhodnutí zprávu a vyhodnocení u návrhu dokumentace podle 

odstavce 5 písm. b) a stavby podle odstavce 5 písm. c) a d). 

 (8) V rozhodnutí o povolení záměru pro stavbu pozemní komunikace podléhající 

posuzování bezpečnosti stavební úřad uloží provedení zkušebního provozu. 

 (9) Stavební úřad v řízení o povolení záměru nebo v kolaudačním řízení podle 

stavebního zákona ověří, zda 

a) je zpráva podle odstavce 4 úplná, 

b) jsou zpráva a vyhodnocení podle odstavce 6 úplné a 

c) byla zpráva podle odstavce 6 zpracována k tomu oprávněnou osobu. 

 (10) Při zpracování auditu bezpečnosti pozemních komunikací se zohlední zejména 

vliv okolí pozemní komunikace, vliv součástí a příslušenství pozemní komunikace a jejího 

připojení na ostatní pozemní komunikace a vliv charakteru provozu na pozemní 

komunikaci na bezpečnost provozu na této pozemní komunikaci.  

(11) Kritéria pro posouzení předpokládaných dopadů na bezpečnost silničního 

provozu podle odstavce 3 písm. c) a minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních 

komunikací stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

 

§ 18h 

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací 

 (1) Provádět audit bezpečnosti pozemních komunikací a zpracovávat zprávu o výsledku 

auditu podle § 18g odst. 3 může pouze fyzická osoba s platným povolením (dále jen „auditor 

bezpečnosti pozemních komunikací“). 
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 (2) Povolení podle odstavce 1 vydá Ministerstvo dopravy na žádost žadateli, který je 

bezúhonný a prokázal odbornou způsobilost k provádění auditu bezpečnosti pozemních 

komunikací. 

 (3) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam jmen 

a příjmení, identifikačních čísel osoby a sídla nebo místa podnikání auditorů bezpečnosti 

pozemních komunikací, kteří jsou držiteli platného osvědčení povolení, a pravidelně jej 

aktualizuje. 

 (4) Za bezúhonného podle odstavce 2 se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen 

pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a 

byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku. 

  (5) Za účelem zjištění, zda je žadatel bezúhonný, si Ministerstvo dopravy vyžádá podle 

zvláštního právního předpisu23) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z 

evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, 

a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ 18i 

Odborná způsobilost 

 (1) Odbornou způsobilost prokazuje žadatel 

a) absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu24) v 

oblasti technických věd a technologií nebo ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo 

středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu 

bezpečnosti pozemních komunikací, 

b) praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu v délce 

1. 3 roky, pokud absolvoval bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program24), 

2. 4 roky, pokud absolvoval vyšší odborné vzdělání, nebo 

3. 5 let, pokud absolvoval střední vzdělání s maturitní zkouškou, a 

c) úspěšným složením zkoušky. 

 (2) Zkouška zahrnuje ověření znalostí potřebných pro provedení auditu v rozsahu podle 

§ 18g odst. 7 bezpečnosti pozemních komunikací. Zkoušku skládá žadatel před komisí 

jmenovanou Ministerstvem dopravy. Komise musí být nejméně tříčlenná a mít lichý počet 

členů. Předsedou komise musí být zaměstnanec zařazený k výkonu práce státní služby v 

Ministerstvu dopravy. O výsledku zkoušky vyhotoví komise protokol, který její předseda předá 

bez zbytečného odkladu Ministerstvu dopravy a oznámí výsledky zkoušky žadateli. 

 (3) Skládat zkoušku může pouze žadatel, který absolvoval školení pro získání 

potřebných znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních 

komunikací v rozsahu podle § 18g odst. 7. 

 (4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob 

hodnocení výsledků zkoušky, rozsah a obsah školení a obory související s auditem bezpečnosti 

pozemních komunikací. 
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§ 18j 

Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací 

 (1) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací nesmí provádět audit bezpečnosti 

pozemních komunikací činnosti, jejichž výkon svěřuje tento zákon auditorům bezpečnosti 

pozemních komunikací, u staveb pozemních komunikací, na jejichž přípravě anebo provádění 

se podílel, podílí nebo má podílet sám nebo 

a) jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner, nebo 

b) osoba, s níž je 

1. ve vztahu jako společník, člen orgánů společnosti, družstva nebo jako účastník sdružení, 

2. v základním pracovněprávním vztahu, nebo 

3. ve vztahu obchodním nebo obdobném a tento vztah by mohl ohrozit nezávislost nebo 

nestrannost auditora bezpečnosti pozemních komunikací. 

  (2) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen postupovat při auditu 

bezpečnosti pozemních komunikací a vyhotovení zprávy podle § 18g odst. 3 činnostech 

prováděných podle tohoto zákona nestranně a s řádnou odbornou péčí. 

  (3) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen Ministerstvu dopravy sdělit, 

že přestal splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 18h odst. 4, bez zbytečného odkladu poté, 

co se o této skutečnosti dozví. 

  (4) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen účastnit se pravidelného 

školení, jehož předmětem je udržování a prohlubování potřebných znalostí, dovedností a 

postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací. Pravidelného školení se 

auditor bezpečnosti pozemních komunikací zúčastní do konce třetího roku ode dne 

a) vydání povolení podle § 18h odst. 1, nebo 

b) konání předchozího pravidelného školení. 

 (5) Rozsah a obsah pravidelného školení stanoví prováděcí právní předpis. 

  

§ 18k 

Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací 

 (1) Ministerstvo dopravy odejme povolení podle § 18h odst. 1 auditoru bezpečnosti 

pozemních komunikací, který 

a) přestal být bezúhonný, 

b) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti podle § 18j odst. 1 nebo 2, 

c) nezúčastnil se pravidelného školení podle § 18j odst. 4, nebo 

d) o odnětí požádal. 
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 (2) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, kterému bylo povolení odejmuto podle 

odstavce 1 písm. b), může o vydání nového povolení požádat až po uplynutí 3 let ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o odnětí povolení. 

§ 18l 

Akreditace k poskytování školení 

 (1) Školení podle § 18i odst. 3 a § 18j odst. 4 může poskytovat pouze osoba, které byla 

udělena akreditace k provozování této činnosti Ministerstvem dopravy. 

 (2) Akreditaci udělí Ministerstvo dopravy osobě, která doloží, že 

a) má vytvořen plán pro zajištění školení, ve kterém vymezí organizaci, rozsah a způsob 

školení, včetně dozoru, 

b) školení budou zajišťovat odborně způsobilé osoby, které mají ukončené vzdělání podle § 18i 

odst. 1 písm. a) a 5 let praxe v oblasti posuzování bezpečnosti pozemních komunikací, 

c) má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení a 

d) uhradila Ministerstvu dopravy správní poplatek. 

 (3) Osoba, které byla udělena akreditace k poskytování školení, je povinna 

a) zajišťovat školení podle vytvořeného plánu, 

b) zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a 

c) mít po celou dobu provozování své činnosti právo k užívání nebytových prostor a vybavení 

nezbytného pro poskytování školení a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici. 

 (4) Ministerstvo dopravy odejme akreditaci k poskytování školení osobě, která 

opakovaně nebo hrubým způsobem porušila povinnosti podle odstavce 3. 

  (5) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam jmen 

a příjmení, obchodních firem nebo názvů, identifikačních čísel osoby a sídel nebo míst 

podnikání osob, kterým udělilo akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje. 

  

§ 18m 

Prohlídka pozemní komunikace 

 (1) Vlastník pozemní komunikace podle § 18g odst. 1, jejíž úsek je zařazen do Centrální 

evidence pozemních komunikací podle § 29a odst. 1 písm. e), nebo správce, je-li výkon správy 

této pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, zajistí bez zbytečného odkladu 

provedení prohlídky tohoto úseku. Prohlídka se zaměří na posouzení dopadů zejména 

stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost pozemní 

komunikace. 

 (2) Prohlídka musí být provedena skupinou nejméně 3 fyzických osob, z nichž alespoň 

jedna musí být auditorem bezpečnosti pozemních komunikací. 
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  (3) Na činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací při provádění prohlídky se 

§ 18j odst. 1 a 2 vztahují obdobně. 

  (4) Po ukončení prohlídky zpracuje auditor bezpečnosti pozemních komunikací zprávu 

o výsledcích prohlídky obsahující zejména popis zjištěných rizik a návrhy nápravných opatření 

včetně posloupnosti jejich provedení. Při zpracování zprávy auditor bezpečnosti pozemních 

komunikací zohlední obsah předchozích zpráv o výsledcích prohlídek posuzovaného úseku 

pozemní komunikace, byly-li zpracovány, a údaje o dopravních nehodách na posuzovaném 

úseku pozemní komunikace. Před zpracováním zprávy auditor bezpečnosti pozemních 

komunikací projedná její obsah s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a správcem, je-li 

výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce. 

  (5) Zprávu o výsledcích prohlídky předá auditor bezpečnosti pozemních komunikací 

vlastníku dotčené pozemní komunikace a správci, je-li výkon správy dotčené pozemní 

komunikace zajišťován prostřednictvím správce. 

  (6) Při správě pozemní komunikace vlastník nebo správce, je-li výkon správy zajišťován 

prostřednictvím správce, zajistí provedení nápravných opatření uvedených ve zprávě, pokud je 

to technicky možné a ekonomicky únosné při zajištění řádné správy sítě pozemních komunikací 

v jeho vlastnictví nebo správě a její plánovaný rozvoj. Ustanovení zvláštních právních předpisů 

tím nejsou dotčena3). 

§ 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 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 
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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 pozemních komunikací. 

(5) Obsah posouzení a kritéria pro hodnocení posuzovaných úseků pozemních 

komunikací stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Způsob určení úseků pozemních komunikací podléhajících posuzování 

bezpečnosti s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení nebo těžké 

újmě na zdraví, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a obsah posouzení 

a kritéria pro hodnocení posuzovaných úseků pozemních komunikací stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

§ 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 s ukončeným středním vzděláním 

s maturitní zkoušou a roční praxí v oblasti správy pozemních komunikací nebo 

bezpečnosti silničního provozu, 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 

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 
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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 bezpečnosti pozemních 

komunikací. Na základě tohoto sdělení Ministerstvo dopravy aktualizuje zveřejněné 

informace uvedené v plánu zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací. 

(6) Obsah podrobné prohlídky stanoví prováděcí právní předpis. 

 

… 

 

§ 22 

 (1) Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se 

čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny (dále jen "vozidlo v 

systému elektronického mýtného"), podléhá úhradě mýtného. 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. 

 (2) Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí 

je elektronické palubní zařízení schválené podle zvláštního zákona11j), kterým musí být 

vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále jen „elektronické zařízení“). 

Elektronické zařízení je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované 

v systému elektronického mýtného. Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté 

vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. 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 
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b) období dne, jde-li o část mýtného ukládanou za účelem dosažení návratnosti nákladů podle 

odstavce 1 písm. c). 

 (3) Vláda může nařízením stanovit, že se provozovateli vozidla v systému 

elektronického mýtného poskytne 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 v průběhu tohoto časového období za užití 

zpoplatněných pozemních komunikací tímto vozidlem převýší částku stanovenou nařízením 

vlády. Výše slevy na mýtném může činit nejvýše 13 % z výše části mýtného uložené podle věty 

první v případě, pokud by se sleva neposkytla. 

 (4) U vozidel osvobozených od zpoplatnění podle § 20a se mýtné nehradí. Vozidlo v 

systému elektronického mýtného musí být pro účely kontroly vybaveno elektronickým 

zařízením, s výjimkou vozidla, které má přidělenu vojenskou poznávací značku, registrační 

značku elektrického vozidla nebo zvláštní registrační značku historického vozidla, a 

vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle § 20a odst. 2. 

 (5) Výši sazeb mýtného a rozlišení sazeb mýtného podle kritérií uvedených v odstavci 

2 stanoví prováděcí právní předpis. 

 (6) Při stanovení sazeb mýtného nesmí celkový výnos z uloženého mýtného za období 

kalendářního roku překročit poměrnou část nákladů, jejichž návratnost má být uložením 

mýtného dosažena. Náklady vynaloženými na zpoplatněné pozemní komunikace jsou 

a) náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací, 

b) náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací, 

c) náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací a 

d) náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného. 

 (7) Překročí-li v kalendářním roce celkový příjem z části mýtného uložené za účelem 

dosažení návratnosti nákladů podle odstavce 1 písm. a) poměrnou část těchto nákladů, sazby 

mýtného se upraví do dvou let od zjištění tohoto překročení tak, aby celkový výnos z uloženého 

mýtného nepřesáhl výši těchto nákladů. 

 (8) Strukturu, popis, způsob výpočtu nákladů, jejichž návratnost má být uložením 

mýtného dosažena, a způsob stanovení sazeb mýtného stanoví prováděcí právní předpis. 

_____ 

11j) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

  

§ 22a 

Provoz systému elektronického mýtného 

 (1) Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného zajišťuje Ministerstvo 

dopravy. Ministerstvo dopravy může pověřit provozem systému elektronického mýtného a 

výběrem mýtného organizaci zřízenou Ministerstvem dopravy nebo právnickou osobu, u níž 
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funkci zakladatele vykonává jménem státu Ministerstvo dopravy, (dále jen "provozovatel 

systému elektronického mýtného") na základě souhlasu vlády. 

 (2) Ministerstvo dopravy a provozovatel systému elektronického mýtného spolupracují 

při provozování systému a výběru elektronického mýtného s Policií České republiky. Za tím 

účelem vytvoří provozovatel systému elektronického mýtného především na síti dálnic 

organizační a technické předpoklady pro dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

monitorování a vyhodnocování dopravní situace. 

 (3) Technické podmínky systému elektronického mýtného stanoví prováděcí právní 

předpis. 

  

§ 22b 

Evropská služba elektronického mýtného 

 (1) Evropská služba elektronického mýtného je souborem činností a služeb, které v 

souladu s příslušným předpisem Evropské unie11k) umožňují snadnou propojitelnost systémů 

elektronického mýtného v členských alespoň ve 4 členských státech Evropské unie a 

nepřetržité užívání zpoplatněných pozemních komunikací silničním vozidlem ve všech 

systémech elektronického mýtného v těchto státech při využití jediného elektronického zařízení 

bez nutnosti přizpůsobovat jeho nastavení jednotlivým systémům elektronického 

mýtného a za podmínky souhrnné úhrady mýtného osobě, která poskytuje evropskou službu 

elektronického mýtného a elektronické zařízení vydala.  

 (2) Poskytovat evropskou službu elektronického mýtného může právnická osoba, která 

je usazena v České republice a bylo jí k této činnosti uděleno Ministerstvem dopravy oprávnění, 

nebo právnická osoba, které bylo toto oprávnění uděleno v souladu s rozhodnutím Evropské 

komise definujícím evropskou službu elektronického mýtného30) příslušným orgánem jiného 

členského státu Evropské unie (dále jen „poskytovatel evropského mýtného“), na základě 

smlouvy o poskytování evropské služby elektronického mýtného uzavřené s provozovatelem 

vozidla v systému elektronického mýtného, má-li uzavřenu smlouvu o poskytování evropské 

služby elektronického mýtného s provozovatelem systému elektronického mýtného. 

  (3) Provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného hradí mýtné za užití 

zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem v systému elektronického mýtného, pokud má 

uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného s poskytovatelem 

evropského mýtného, tomuto poskytovateli. 

_____ 
11k) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2004/52 o interoperabilitě systémů 

elektronického silničního mýtného ve Společenství. 

30) Rozhodnutí Komise č. 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby 

elektronického mýtného a jejích technických prvků. 

  

§ 22c 

Práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného 
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 (1) Provozovatel systému elektronického mýtného je povinen 

a) určit druhy elektronických zařízení, které lze evidovat v systému elektronického mýtného, 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, 

b) vést evidenci údajů pro účely provozování systému elektronického mýtného (dále jen 

„evidence údajů o mýtném“), 

c) zajistit bezplatné poskytnutí elektronického zařízení každému provozovateli vozidla v 

systému elektronického mýtného nebo jím zmocněné osobě11l), která o to požádá, pokud nebylo 

elektronické zařízení poskytnuto poskytovatelem evropského mýtného, 

d) zajistit výběr mýtného od provozovatele vozidla v systému elektronického mýtného nebo od 

jím zmocněné osoby11l), nejedná-li se o případ podle písmene e), 

e) zajistit výběr souhrnného mýtného, jež vzniklo užitím zpoplatněných pozemních komunikací 

vozidly v systému elektronického mýtného, ohledně kterých uzavřeli provozovatelé těchto 

vozidel smlouvu s poskytovatelem evropského mýtného podle § 22b odst. 3, s výjimkou 

vozidel, jejichž elektronické zařízení je evidováno jako zablokované, a to na základě 

vyúčtování, které provozovatel systému elektronického mýtného předkládá poskytovateli 

evropského mýtného výkazu o mýtném, které poskytovatel evropského mýtného předkládá 

provozovateli systému elektronického mýtného, ve lhůtách a podle podmínek stanovených 

ve smlouvě podle písmene g), 

f) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup prohlášení o systému 

elektronického mýtného podle rozhodnutí Evropské komise definujícího evropskou službu 

elektronického mýtného30) přímo použitelného předpisu Evropské unie40), v němž stanoví 

podmínky přístupu poskytovatelů evropského mýtného do jím provozovaného systému 

elektronického mýtného, které musí být v souladu s rozhodnutím Evropské komise definujícím 

evropskou službu elektronického mýtného30), 

g) uzavřít s poskytovatelem evropského mýtného smlouvu o poskytování evropské služby 

elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného, splnil-li poskytovatel 

evropského mýtného podmínky uvedené v prohlášení podle písmene f), a platit mu za 

poskytování evropské služby elektronického mýtného odměnu, 

h) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup seznam všech poskytovatelů 

evropského mýtného, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle písmene g), a průběžně jej 

aktualizovat. a 

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. 

  (2) Evidence údajů o mýtném je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního 

zákona11m), jehož správcem je provozovatel systému elektronického mýtného. Evidence údajů 

o mýtném obsahuje údaje o 
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a) provozovatelích vozidel v systému elektronického mýtného a jejich vlastnících, není-li 

vlastník provozovatelem, a o poskytovatelích evropského mýtného, 

b) vozidlech, která byla zaevidována do systému elektronického mýtného, 

c) čase a místě průjezdu vozidel v systému elektronického mýtného, 

d) používaných elektronických zařízeních, která byla zaevidována do systému elektronického 

mýtného, 

e) vozidlech, za která nebyla splněna povinnost uhradit mýtné, a o jimi ujetých kilometrech, 

f) dalších skutečnostech, které jsou nezbytné pro provozování systému elektronického 

mýtného, stanovených prováděcím právním předpisem. 

  (3) Provozovatel systému elektronického mýtného v evidenci údajů o mýtném 

zpracovává údaje způsobem stanoveným zvláštním zákonem11m). Provozovatel systému 

elektronického mýtného poskytuje údaje z evidence údajů o mýtném na základě písemné 

žádosti správcům pozemních komunikací, silničním správním úřadům, Policii České republiky, 

Bezpečnostní informační službě, Celní správě České republiky v rozsahu nezbytném pro výkon 

působnosti podle tohoto zákona a Centrálnímu systému dopravních informací. 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). 

  (4) Provozovatel systému elektronického mýtného je oprávněn požadovat 

a) od provozovatele vozidla v systému elektronického mýtného nebo od jím zmocněné osoby11l) 

s výjimkou vozidla v systému elektronického mýtného, jehož užití na zpoplatněné pozemní 

komunikaci zpoplatnění nepodléhá, a s výjimkou vozidla, pro které poskytuje službu 

elektronického mýtného poskytovatel evropského mýtného, 

1. úhradu mýtného, 

2. složení kauce a 

b) od poskytovatele evropského mýtného úhradu souhrnného mýtného v případech podle 

odstavce 1 písm. e). 

  (5) Složení kauce je zárukou, že elektronické zařízení bude vráceno nepoškozené 

provozovateli systému elektronického mýtného. Po převzetí nepoškozeného elektronického 

zařízení vrátí provozovatel systému elektronického mýtného kauci v plné výši provozovateli 

vozidla nebo jiné zmocněné osobě11l). 

  (6) Kauce a finanční prostředky určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaném 

elektronickém zařízení propadnou, neproběhla-li u zaevidovaného elektronického zařízení ode 

dne jeho převzetí nebo ode dne proběhnutí poslední mýtné transakce po dobu delší než 1 rok 

žádná mýtná transakce a elektronické zařízení nebylo do této doby vráceno provozovateli 

systému elektronického mýtného. Provozovatel systému elektronického mýtného v takovém 

případě elektronické zařízení a příslušné vozidlo odebere z evidence údajů o mýtném. Kauce 

propadne rovněž tehdy, bylo-li zaevidované elektronické zařízení vráceno provozovateli 

systému elektronického mýtného poškozené. Propadlé kauce a propadlé finanční prostředky 
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určené pro úhradu mýtného vložené na zaevidovaných elektronických zařízeních jsou příjmem 

Státního fondu dopravní infrastruktury. 

  (7) Výši kauce stanoví prováděcí právní předpis. 

 ______ 

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. 

 

§ 22d 

Oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného 

 (1) Ministerstvo dopravy udělí právnické osobě na základě písemné žádosti oprávnění 

k poskytování evropské služby elektronického mýtného, pokud 

a) je usazena v České republice, 

b) má udělenu certifikaci systému řízení jakosti podle evropské technické normy31), 

c) vlastní nebo má právo užívat technické vybavení nezbytné k poskytování evropské služby 

elektronického mýtného, 

d) jí používané prvky systému elektronického mýtného jsou vyrobeny v souladu s požadavky 

podle § 22g odst. 1, 

e) splňuje podmínky odborné způsobilosti pro poskytování evropské služby elektronického 

mýtného, 

f) splňuje podmínky finanční způsobilosti pro poskytování evropské služby elektronického 

mýtného, 

g) má zpracován plán řízení rizik, který obsahuje postupy a opatření k zajištění úrovně jím 

poskytovaných služeb, a 

h) má dobrou pověst. 

 (2) Žadatel o udělení oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného 

je odborně způsobilý, pokud statutární orgán nebo alespoň 1 člen statutárního orgánu je 

absolventem magisterského studijního programu v oblasti technických věd nebo ekonomie a 

má alespoň 3 roky praxe v oblasti správy nebo poskytování elektronického mýtného, služeb 

informační společnosti, služeb elektronických komunikací nebo služeb institucí elektronických 

peněz. 

  (3) Finanční způsobilostí pro poskytování evropské služby elektronického mýtného se 

rozumí schopnost žadatele o udělení oprávnění k poskytování evropské služby elektronického 

mýtného finančně zabezpečit řádné a nepřetržité poskytování evropské služby elektronického 

mýtného v členských státech Evropské unie. Finanční způsobilost se prokazuje účetní závěrkou 

za předcházející rok ověřenou auditorem, popřípadě poslední účetní závěrkou ověřenou 
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auditorem, a dokladem o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s 

poskytováním evropské služby elektronického mýtného. 

  (4) Žadatel o udělení oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného 

není finančně způsobilý, pokud bylo rozhodnuto o zrušení s likvidací nebo bylo rozhodnuto o 

úpadku32), nebo jestliže má nedoplatky na daních, pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále nebo na pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění včetně penále. 

  (5) Poskytovatel evropského mýtného má dobrou pověst, pokud statutární orgán nebo 

členové statutárního orgánu jsou bezúhonní. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona 

nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku, pro trestný čin spáchaný 

úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z 

nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, 

jako by nebyl odsouzen. 

  (6) Za účelem zjištění, zda žadatel splňuje podmínku dobré pověsti podle odstavce 1 

písm. h), si Ministerstvo dopravy vyžádá podle zvláštního právního předpisu33) výpis z evidence 

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  (7) Podmínky udělení oprávnění k poskytování evropské služby elektronického 

mýtného je poskytovatel evropského mýtného povinen plnit po celou dobu platnosti tohoto 

oprávnění. Ministerstvo dopravy každý rok ověří plnění podmínek podle odstavce 1 písm. 

b), f), g) a h). 

  (8) Náležitosti plánu pro řízení rizik stanoví prováděcí právní předpis. 

  

§ 22e 

Povinnosti poskytovatele evropského mýtného 

 

 (1) Poskytovatel evropského mýtného podle § 22d odst. 1 je povinen 

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, 

a) b) do 2 let 3 let od udělení oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného 

uzavřít smlouvy o poskytování evropské služby elektronického mýtného s provozovateli všech 

systémů elektronického mýtného v  alespoň ve 4 členských státech Evropské unie, které jsou 

součástí evropské služby elektronického mýtného11k) 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,  
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b) c) zajistit nepřetržité poskytování evropské služby elektronického mýtného ve všech 

systémech elektronického mýtného podle 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 písmene b), 

c) d) uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup své smluvní podmínky a 

údaje o rozsahu pokrytí systémů elektronického mýtného v členských státech Evropské unie 

jím poskytovanou službou elektronického mýtného a průběžně je aktualizovat, 

d) e) předložit Ministerstvu dopravy každoročně nejpozději do 30. března prohlášení o rozsahu 

pokrytí systému elektronického mýtného v členských státech Evropské unie jím poskytovanou 

evropskou službou elektronického mýtného, 

e) zajistit poskytnutí elektronického zařízení, které umožní poskytnutí evropské služby 

elektronického mýtného ve všech systémech elektronického mýtného, s jejichž 

provozovateli uzavřel smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného, 

každému provozovateli vozidla, jemuž na základě smlouvy poskytuje evropskou službu 

elektronického mýtného, a 

f) zajistit, aby jím poskytovaná evropská služba elektronického mýtného umožňovala předávání 

údajů nezbytných pro nepřetržité užívání zpoplatněných pozemních komunikací v členských 

státech Evropské unie, včetně přímého zadávání údajů do elektronického zařízení řidičem 

vozidla, 

g) neprodleně po vydání elektronického zařízení provozovateli vozidla, jemuž na základě 

smlouvy poskytuje evropskou službu elektronického mýtného, předat údaje nezbytné pro jeho 

zaevidování provozovatelům systémů elektronického mýtného v členských státech Evropské 

unie, 

h) vést evidenci zablokovaných a nefunkčních elektronických zařízení, která vydal, a o 

nepoužitelnosti elektronického zařízení neprodleně informovat provozovatele systémů 

elektronického mýtného v členských státech Evropské unie, 

i) ve vyúčtování ceny za poskytovanou službu elektronického mýtného oddělit poplatky za jím 

poskytované služby a vzniklé mýtné a u účtovaného mýtného uvést alespoň údaje o čase, místu 

vzniku mýtného a o jeho konkrétní skladbě, 

j) neprodleně informovat provozovatele vozidla, jemuž na základě smlouvy poskytuje 

evropskou službu elektronického mýtného, v případě, že dojde k výpadku nebo omezení 

evropské služby elektronického mýtného, které mohou ovlivnit možnost použití služeb, jež jim 

poskytuje, a zároveň o výpadku nebo omezení evropské služby elektronického mýtného 

informovat též provozovatele systému elektronického mýtného, jehož systému se výpadek nebo 

omezení dotkne, 

k) neprodleně informovat provozovatele vozidla, jemuž na základě smlouvy poskytuje 

evropskou službu elektronického mýtného, pokud nezaplatil mýtné podle podmínek uvedených 

ve smlouvě o poskytování evropské služby elektronického mýtného a stanovit mu přiměřenou 

lhůtu k uhrazení mýtného, 

l) f) postupovat v souladu s plánem pro řízení rizik a nechat jej nejméně každé 2 roky 

přezkoumat a aktualizovat,. 
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m) g) poskytnout potřebnou součinnost provozovatelům systémů elektronického mýtného v 

členských státech Evropské unie při kontrole správnosti jimi evidovaných údajů nebo při 

kontrole výše jimi stanoveného souhrnného mýtného. 

  

(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 a jeho právech s tím souvisejících, 

b) zajistit poskytnutí elektronického zařízení každému provozovateli vozidla, jemuž na 

základě smlouvy poskytuje evropskou službu elektronického mýtného, 

c) vést v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou 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 

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. 

(3) Poskytovatel evropského mýtného, který má uzavřenu smlouvu o poskytování 

evropské služby elektronického mýtného s provozovatelem systému elektronického 

mýtného, nesmí odepřít uzavření smlouvy o poskytování evropské služby elektronického 

mýtného s provozovatelem vozidla z důvodu jeho státní příslušnosti, státu pobytu nebo 

státu registrace vozidla. 

 

§ 22f 

Odnětí oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného 

 Ministerstvo dopravy může odejmout jím udělené oprávnění k poskytování evropské 

služby elektronického mýtného, pokud poskytovatel evropského mýtného 

a) přestal splňovat některou z podmínek udělení oprávnění uvedených v § 22d odst. 1, nebo 

b) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil některou z povinností uvedených v přímo 

použitelném předpisu Evropské unie40), nebo  

b) c) neplní některou z povinností uvedených v § 22e; 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 

systému elektronického mýtného. 
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§ 22g 

 (1) Provozovatel systému elektronického mýtného a poskytovatel evropského mýtného 

jsou povinni při poskytování evropské služby elektronického mýtného užívat pouze takové 

prvky systému elektronického mýtného, které v souladu s rozhodnutím Evropské komise 

definujícím evropskou službu elektronického mýtného30) 

a) splňují stanovené požadavky technické požadavky stanovené přímo použitelným 

předpisem Evropské unie41), 

b) byly podrobeny posouzení shody a posouzení vhodnosti pro použití podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie40) a 

c) jsou opatřeny prohlášením o shodě a prohlášením o vhodnosti pro použití podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie40). 

  (2) Je-li prvek systému elektronického mýtného opatřen označením CE podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie34), má se za to, že předmětný prvek splňuje požadavky 

podle odstavce 1. 

(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. 

(4) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví udělí 

oprávnění k výkonu činnosti oznámeného subjektu na žádost žadateli, který splňuje 

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. Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozhodne o žádosti o udělení 

oprávnění k výkonu činnosti oznámeného subjektu do 3 měsíců ode dne jejího podání. 

(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.  

 (6) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kontroluje, 

zda oznámené subjekty splňují požadavky kladené na ně přímo použitelným předpisem 

Evropské unie41) a provádí posouzení shody a posouzení vhodnosti pro použití podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie40). Úřad oprávnění k výkonu činnosti 

oznámeného subjektu odejme, pokud oznámený subjekt  

a) o to požádá, 

b) přestal splňovat požadavky kladené na něj přímo použitelným předpisem Evropské 

unie41), nebo 
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c) neprovádí posouzení shody nebo posouzení vhodnosti pro použití podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie40). 

(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. 

  (3) (8) Pokud Ministerstvo dopravy zjistí nebo má důvodné podezření, že prvek systému 

elektronického mýtného používaný nebo určený k použití při poskytování evropské služby 

elektronického mýtného není v souladu s požadavky podle odstavce 1 nebo brání propojitelnosti 

systému elektronického mýtného v rámci evropské služby elektronického mýtného, uloží 

ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu35). 

(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. 

 _____ 

41) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/203 ze dne 28. listopadu 2019 o 

klasifikaci vozidel, povinnostech uživatelů evropské služby elektronického mýtného, 

požadavcích na prvky interoperability a minimálních kritériích způsobilosti 

oznámených subjektů. 

42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o 

evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 

87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, v platném 

znění. 

 

§ 22h 

 (1) V případě sporů týkajících se uzavření smlouvy podle § 22c odst. 1 písm. g), jejího 

obsahu nebo ohledně práv a povinností po jejím uzavření, se mohou provozovatel systému 

elektronického mýtného nebo poskytovatel evropského mýtného písemně obrátit na Úřad pro 

přístup k dopravní infrastruktuře s žádostí o vyjádření se k předmětu sporu. 

  (2) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře do 30 dní 1 měsíce od obdržení žádosti 

podle odstavce 1 sdělí provozovateli systému elektronického mýtného a příslušnému 

poskytovateli evropského mýtného, zda má veškeré potřebné informace a podklady nezbytné 

pro posouzení sporu a v případě potřeby si od nich vyžádá předložení doplňující informace 

nebo podkladu v přiměřené lhůtě. 
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  (3) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vydá nejpozději do 6 měsíců od obdržení 

žádosti podle odstavce 1 vyjádření, v němž zejména posoudí, zda jsou smluvní podmínky 

nediskriminační, vyvážené a v souladu s rozhodnutím Evropské komise definujícím evropskou 

službu elektronického mýtného30) požadavky stanovenými právními předpisy. 

(4) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

a) identifikační údaje provozovatele systému elektronického mýtného, 

b) druh technologie využívané systémem elektronického mýtného, 

c) údaje potřebné pro stanovení výše sazeb 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 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.  

Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému elektronického mýtného 

§ 22i 

 (1) Provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného je před užitím zpoplatněné 

pozemní komunikace povinen 

a) provozovateli systému elektronického mýtného nebo poskytovateli evropského mýtného, 

pokud s ním má uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného, 

poskytnout údaje potřebné k zaevidování jím provozovaného vozidla do systému 

elektronického mýtného a nahlásit mu bez zbytečného odkladu změnu těchto údajů, 

b) zajistit instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla v systému 

elektronického mýtného, 

c) poučit řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým zařízením a 

jeho užíváním. 

 (2) Provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného je povinen zajistit úhradu 

mýtného podle podmínek sjednaných s provozovatelem systému elektronického mýtného, 

nehradí-li mýtné poskytovateli evropského mýtného na základě smlouvy o poskytování 

evropské služby elektronického mýtného poskytovatel evropského mýtného podle § 22c 

odst. 4 písm. b). 

 (3) Provozovatel vozidla nesmí 

a) použít zaevidované elektronické zařízení do jiného vozidla v systému elektronického 

mýtného, 
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b) přikázat, dovolit, ani svěřit řízení vozidla v systému elektronického mýtného na zpoplatněné 

pozemní komunikaci, pokud toto vozidlo není zaevidováno a vybaveno elektronickým 

zařízením vozidla. 

 (4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob provádění evidence v systému 

elektronického mýtného, způsob nakládání s elektronickým zařízením a jeho užívání, 

podmínky pro zajištění interoperability systémů elektronického mýtného v souladu s 

příslušným předpisem Evropské unie11k), způsob úhrady mýtného a způsob prokázání úhrady 

mýtného. 

 (5) Podrobnosti podmínek úhrady mýtného na zpoplatněné pozemní komunikaci v 

systému elektronického mýtného mohou být stanoveny ve smluvních podmínkách 

provozovatele systému elektronického mýtného. 

  

§ 22j 

 (1) Řidič vozidla v systému elektronického mýtného je povinen 

 a) před užitím zpoplatněné pozemní komunikace zajistit zaevidování vozidla v systému 

elektronického mýtného, nejedná-li se o vozidlo, ohledně kterého byla uzavřena smlouva s 

poskytovatelem evropského mýtného, a zajistit instalaci elektronického zařízení do 

zaevidovaného vozidla v systému elektronického mýtného, nebyly-li tyto povinnosti splněny 

provozovatelem vozidla podle § 22i odst. 1 písm. a) a b), a zadat do elektronického zařízení 

údaje umožňující správné stanovení mýtného, 

b) po celou dobu jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci udržovat elektronické zařízení v 

provozu, 

c) nakládat s elektronickým zařízením pouze způsobem stanoveným prováděcím právním 

předpisem, 

d) uhradit mýtné provozovateli systému elektronického mýtného, nebylo-li uhrazeno 

provozovatelem vozidla v systému elektronického mýtného, nebo nehradí-li mýtné 

poskytovatel evropského mýtného podle § 22c odst. 4 písm. b), 

e) na výzvu policisty nebo celníka umožnit kontrolu úhrady mýtného, nehradí-li mýtné 

poskytovatel evropského mýtného podle § 22c odst. 4 písm. b), a funkčnosti elektronického 

zařízení. 

 (2) Řidič vozidla v systému elektronického mýtného nesmí řídit vozidlo v systému 

elektronického mýtného po zpoplatněné pozemní komunikaci, pokud toto vozidlo není v 

systému elektronického mýtného zaevidováno a vybaveno příslušným elektronickým 

zařízením. 

 (3) Druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které 

umožňují stanovení mýtného, a podmínky užívání elektronického zařízení stanoví prováděcí 

právní předpis. 

  

§ 22k 
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 Není-li dlužné mýtné uhrazeno ani na základě výzvy provozovatele systému 

elektronického mýtného, ve které je stanovena přiměřená lhůta k úhradě, je provozovatel 

systému elektronického mýtného oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení 

úroku z prodlení určeného předpisy práva občanského. 

 

 

… 

 

§ 29a 

 (1) Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba vede Centrální evidenci pozemních 

komunikací. V Centrální evidenci pozemních komunikací se evidují: 

a) informace o pozemních komunikacích, 

b) rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a 

veřejně přístupných účelových komunikacích (§ 24), a 

c) rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací (§ 25),. 

d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční sítě22), 

jež jsou v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k 

usmrcení osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a 

e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční sítě22), u 

nichž by odstranění nebo snížení rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace pro 

účastníky provozu na pozemních komunikacích vedlo k výraznému snížení nákladů 

vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při současném zohlednění nákladů na odstranění 

nebo snížení těchto rizik. 

  (2) Informace podle odstavce 1 písm. d) a e) se vyhodnocují a aktualizují nejméně 

jednou za 3 roky. 

  (3) (2) Centrální evidence pozemních komunikací je informačním systémem veřejné 

správy11m). 

  (4) (3) Vlastníci pozemních komunikací jsou povinni předávat do Centrální evidence 

pozemních komunikací údaje o pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném Ministerstvem 

dopravy. 

  (5) (4) Správní úřad příslušný k vydání rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na 

dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích je 

povinen zveřejnit údaje z rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na dálnicích, silnicích, místních 

komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, které stanoví prováděcí právní 

předpis, bez zbytečného odkladu prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací 

způsobem umožňujícím dálkový přístup14a). 

  (6) (5) Správní úřad příslušný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích podle zvláštního právního předpisu2) je povinen zveřejnit údaje o zákazu nebo 
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omezení tranzitní nákladní dopravy podle § 24a bez zbytečného odkladu prostřednictvím 

Centrální evidence pozemních komunikací způsobem umožňujícím dálkový přístup14a). 

  (7) (6) Správní úřad příslušný k vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnic, 

silnic a místních komunikací je povinen zveřejnit údaje z rozhodnutí o povolení zvláštního 

užívání dálnic, silnic a místních komunikací, které stanoví prováděcí právní předpis, bez 

zbytečného odkladu prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací způsobem 

umožňujícím dálkový přístup14a). 

  (8) (7) Provozovatel Centrální evidence pozemních komunikací informuje o vydání 

rozhodnutí nebo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle odstavců 

5 až 7  4 až 6 neprodleně po jejich zveřejnění 

a) Hasičský záchranný sbor České republiky, 

b) příslušného poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 

c) Policii České republiky, 

d) dopravce v linkové osobní dopravě, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je tato doprava 

provozována, jsou-li silničnímu správnímu úřadu tito dopravci známi, 

e) silniční správní úřady, které povolují přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů, 

jde-li o uzavírku pozemní komunikace používané k tomuto druhu přepravy. 

 (9) (8) Způsob předávání údajů do Centrální evidence pozemních komunikací, jejich 

druh, rozsah a formát, způsob vedení Centrální evidence pozemních komunikací, způsob a 

rozsah zveřejnění údajů vedených v této evidenci stanoví prováděcí právní předpis. 

…. 

§ 43d 

Informační formulář 

 (1) Pokud je podezřelým z přestupku podle § 42a odst. 2, § 42a odst. 3 nebo § 42b 

odst. 2 písm. a) až e) řidič nebo provozovatel vozidla, které je registrováno v jiném 

členském státě Evropské unie, zašle celní úřad této osobě spolu s oznámením o zahájení 

řízení nebo spolu s příkazem, který je vydáván jako první úkon v 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. 

 (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. Informační formulář zasílaný 

spolu s příkazem obsahuje dále vymezení správního trestu, který je příkazem ukládán, a 

poučení o právu podat proti příkazu odpor. V případě, že jde o skutek zjištěný 

prostřednictvím automatizovaného technického prostředku, musí informační formulář 

obsahovat identifikační údaje o tomto prostředku. 
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 (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. 

 (4) Vzor informačního formuláře stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 46 

Zmocňovací ustanovení 

  (1) Vláda stanoví nařízením výši časových poplatků podle § 21 odst. 3 a výši sazeb 

mýtného podle § 22 odst. 5. Vláda může nařízením stanovit nejpřísnější emisní úroveň vozidel 

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

mýtného, a 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 § 18g odst. 11, § 18i odst. 4, § 18j odst. 

5, § 18m odst. 5, § 18n odst. 6, § 20 odst. 1, § 21a odst. 6, § 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 § 29a odst. 8, § 36 odst. 8, 

§ 37 odst. 1, § 38b odst. 5, § 38d odst. 4, § 41 odst. 4 a § 43 odst. 7, 43 odst. 7 a § 43d odst. 4. 
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