
Zákon č. 13/1997 Sb., novela zákonem č. 193/2018 Sb., účinnost od 1. října 2018 

1 

 

Novela zákona č. 13/1997 Sb. zákonem č. 193/2018 Sb.,  

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-

kacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro-

vozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

 

Účinnost od 1. října 2018  

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

§ 19c 

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace 

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku 

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

ní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou 

pozemní komunikaci, 

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

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

ci, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 

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

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

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

ků
37

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

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

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

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

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

vyvěšením na úřední desce. 

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

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

vozovatele, zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla. 

 

 

 

§ 24a 

Omezení vjezdu některých vozidel 

(1) Tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, je-

jichž největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo 
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omezit stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního 

právního předpisu2), jen je-li možné využít jinou vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po po-

zemní komunikaci podléhající zpoplatnění. 

(2) Za tranzitní nákladní dopravu se nepovažuje užití pozemní komunikace 

a) nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, pro-

vozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče, 

b) složkami integrovaného záchranného systému, 

c) nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu. 

 

§ 24b 

Rozšíření obecného užívání 

(1) Při splnění podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu 

stavu pozemní komunikace lze na určených dálnicích, silnicích nebo místních komunikacích 

užít vozidlo, jehož 

a) výška, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny 

kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní silniční 

dopravu, nebo 

b) výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo 

skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní 

přepravu dřeva, o využití pracovních strojů samojízdných pro zemědělské práce nebo pro 

opravy nebo údržbu pozemních komunikací. 

(2) Pozemní komunikace podle odstavce 1 nebo jejich úseky určí Ministerstvo dopravy opat-

řením obecné povahy. V opatření obecné povahy Ministerstvo dopravy dále 

a) vymezí kategorie nebo podkategorie vozidel a přepravy, při nichž lze tato vozidla užít 

podle odstavce 1, 

b) stanoví, které z hodnot podle odstavce 1 mohou být překročeny, největší povolenou míru 

jejich překročení a další podmínky zajištující bezpečnost a plynulost silničního provozu 

a ochranu stavu pozemní komunikace, při jejichž splnění lze užít vozidlo podle odstavce 1, 

například označení vozidla, doprovod vozidla nebo omezení rychlosti vozidla, a 

c) stanoví dobu jeho platnosti, která nepřesáhne 5 let. 

(3) Dotčenými orgány při vydávání opatření obecné povahy jsou 

a) Ministerstvo vnitra, jde-li o dálnici, 

b) Policie České republiky, jde-li o silnici nebo místní komunikaci, a 

c) krajský úřad, jde-li o silnici nebo místní komunikaci v jeho správním obvodu. 

(4) Návrh opatření obecné povahy projedná Ministerstvo dopravy s dotčenými orgány. Nevy-

jádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu, má se za to, že s návrhem sou-

hlasí. 
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(5) Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní Ministerstvo dopravy pouze na své 

úřední desce a na úředních deskách krajských úřadů, jejichž správních obvodů se opatření 

obecné povahy týká. Po nabytí účinnosti zveřejní Ministerstvo dopravy opatření obecné po-

vahy rovněž ve Věstníku dopravy. 

(6) Ministerstvo dopravy může prodloužit platnost opatření obecné povahy, jsou-li splněny 

podmínky pro jeho vydání. Ministerstvo dopravy zruší opatření obecné povahy, nejsou-li spl-

něny podmínky pro jeho vydání. 

(7) Užít vozidlo podle odstavce 1 lze jen při splnění všech podmínek stanovených opatřením 

obecné povahy. Je-li jako podmínka stanoven policejní doprovod, je provozovatel takto užité-

ho vozidla povinen uhradit náklady s tím spojené Policii České republiky. 

(8) Povinnost řídit se místní a přechodnou úpravou provozu není při užití vozidla podle od-

stavce 1 dotčena. Užití vozidla podle odstavce 1 nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám 

za poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace. 

 

§ 25 

Zvláštní užívání 

(1) K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k 

jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba povolení pří-

slušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené 

pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního 

provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních přípa-

dech se souhlasem Policie České republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle 

odstavce 6 písm. c) bodu 3 a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřej-

ně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých 

rozhodne silniční správní úřad. 

(2) Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání právnické nebo fyzic-

ké osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvlášt-

ního užívání. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za 

poškození nebo znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace. 

(3) Porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání po-

volení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které 

bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání na zá-

kladě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí po-

volení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci. 

(4) Silniční správní úřad může rozhodnout o změně vydaného povolení na základě odůvodně-

né žádosti držitele povolení ke zvláštnímu užívání. 

(5) V době branné pohotovosti státu není třeba povolení ke zvláštnímu užívání pro vozidla 

Armády České republiky. 

(6) Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je 
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a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry ne-

bo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
10

), není-li umožněno opatřením 

obecné povahy podle § 24b, 

b) užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla2) silničními motorovými vozidly, jejichž 

nejvyšší povolená rychlost je nižší, než stanoví zvláštní právní předpis2), 

c) užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro 

1. zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způso-

bem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen „reklamní zařízení“), 

2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám 

těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních 

hmot nebo paliva apod.), 

3. provádění stavebních prací, 

4. zřizování vyhrazeného parkování, 

5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zaří-

zení, 

6. audiovizuální tvorbu, 

d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu 

v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, 

e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by 

jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, 

f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky 

nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obru-

čemi. 

g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými 

vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního 

předpisu.
13a

) 

(…) 

 

§ 38a 

(1) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření (dá-

le jen „kontrolní vážení“) silničních motorových vozidel kategorií N2, N310) a jejich jízdních 

souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4 a dále motorových vozidel kategorie 

OT3, OT410) (dále jen „vozidlo“) vozidel spadajících do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, 

C, O, R, S nebo SS
10)

 nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly. Kontrolní vážení může 

zahrnovat kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrolu poměru hmotností vozi-

del v jízdní soupravě, kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo 

skupiny kol, kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu 

dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu. 
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(2) Podle tohoto zákona se rozlišují dvě kategorie kontrolního vážení: 

a) kontrolní vážení vozidla nebo jízdní soupravy nepřenosnými vysokorychlostními vahami, 

při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu (dále jen „vysokorychlostní kontrolní 

vážení“), a 

b) kontrolní vážení vozidla nebo jízdní soupravy všemi jinými technickými zařízeními, než 

jaká jsou uvedena v písmenu a) výše, při kterém dochází k odklonění vozidla z provozu (dále 

jen „nízkorychlostní kontrolní vážení“). 

(3) Nízkorychlostní kontrolní vážení 

a) zajišťuje v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady 

1. na silnicích I. třídy kraj ve svém územním obvodu se souhlasem vlastníka pozemní komu-

nikace nebo jím pověřená osoba a 

2. na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená 

osoba. 

b) provádí Policie České republiky nebo celní úřady samostatně. 

(4) Vysokorychlostní kontrolní vážení zajišťuje 

a) na silnicích I. třídy kraj ve svém územním obvodu se souhlasem vlastníka pozemní komu-

nikace nebo jím pověřená osoba a 

b) na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená 

osoba. 

(5) Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního 

vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další 

hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních sou-

prav
10

). 

(6) Vysokorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silnič-

ního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další 

hmotnostní poměry vozidla
10

). 

(5) Odesílatel nesmí v dokladech, které vydal k přepravované zásilce, uvést nižší hmotnost 

zásilky, než je její skutečná hmotnost. Je-li zásilka přepravována v kontejneru nebo výměnné 

nástavbě, vydá odesílatel k zásilce doklad obsahující údaje o hmotnosti zásilky a hmotnosti 

kontejneru nebo výměnné nástavby. Provozovatel vozidla nebo, je-li zásilka přepravována 

jízdní soupravou, provozovatel jízdní soupravy zajistí, aby doklady vydané odesílatelem byly 

k dispozici ve vozidle nebo v jízdní soupravě, kterými je zásilka přepravována. 

(6) Provozovatelem jízdní soupravy se pro účely tohoto zákona rozumí provozovatel tažného 

vozidla této jízdní soupravy. 

(7) Policie České republiky a celní úřady, jde-li o nízkorychlostní kontrolní vážení, a kraje 

a vlastníci pozemních komunikací, jde-li o vysokorychlostní kontrolní vážení, poskytnou Mi-

nisterstvu dopravy vždy do 31. května údaje za předchozí kalendářní rok o počtu jimi zajiště-

ných nebo provedených kontrolních vážení a o počtu vozidel nebo jízdních souprav, u nichž 
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bylo při kontrolním vážení zjištěno nedodržení hodnot pro hmotnost vozidla nebo jízdní sou-

pravy nebo pro rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav stanovených zákonem o 

silničním provozu. 

 

 

§ 38b 

(1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo nebo jízdní 

soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k technickému zařízení na nízko-

rychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, nesmí být delší než 16 

kilometrů. 

(2) Při nízkorychlostním kontrolním vážení je řidič vozidla povinen řídit se pokyny osoby 

obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení a předložit doklady podle § 38a odst. 

5, byly-li vydány. 

(3) O výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení vydá osoba obsluhující zařízení na níz-

korychlostní kontrolní vážení vozidel řidiči doklad, který zašle též provozovateli vozidla. 

(4) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení dodržení hodnot vozidla stanovených 

zvláštním právním předpisem10), může řidič vozidla pokračovat v další jízdě. V tomto přípa-

dě není možné účtovat řidiči žádné náklady nízkorychlostního kontrolního vážení. 

(4) Překáží-li vozidlo nebo jízdní souprava v provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, 

policista nebo celník vyzve řidiče k odstranění vozidla nebo jízdní soupravy. Nedojde-li 

k odstranění vozidla nebo jízdní soupravy bezprostředně po výzvě podle věty první, zajistí 

policista nebo celník odtažení vozidla nebo jízdní soupravy na náklady provozovatele vozidla 

nebo jízdní soupravy. 

(5) Způsob Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, náležitosti do-

kladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

§ 38c 

(1) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že rozměry vozidla nebo jeho celková 

hmotnost přesahují hodnotu stanovenou zvláštním právním předpisem10), může řidič pokra-

čovat v další jízdě pouze na základě povolení ke zvláštnímu užívání (§ 25) a za podmínky, že 

vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích1). 

(2) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení, že největší povolená hmotnost na ná-

pravu překračuje míru stanovenou zvláštním právním předpisem10), nesmí řidič pokračovat v 

jízdě. 

(3) Nejsou-li splněny podmínky pro pokračování v další jízdě podle odstavce 1 nebo 2, je 

oprávněn zabránit řidiči v další jízdě i celník. 
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§ 38c 

(1) Zjistí-li se nízkorychlostním kontrolním vážením nedodržení hodnot nebo podmínek sta-

novených zákonem o silničním provozu, přikáže policista nebo celník řidiči jízdu na nejbližší 

vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě do doby, 

než 

a) zjištěné nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu bude 

odstraněno, nebo 

b) užití vozidla nebo jízdní soupravy bude umožněno rozhodnutím o povolení zvláštního uží-

vání nebo opatřením obecné povahy podle § 24b. 

(2) Policista nebo celník přikáže řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla 

nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě rovněž v případě, že řidič odmítl podrobit 

vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zákaz pokračování 

jízdy platí do doby provedení nízkorychlostního kontrolního vážení vozidla nebo jízdní sou-

pravy, nejdéle však 48 hodin. 

(3) Zakázal-li policista nebo celník pokračování v jízdě, může vozidlu nebo jízdní soupravě 

zabránit v jízdě použitím technického prostředku. 

(4) Zabránění v jízdě se provede na náklady provozovatele vozidla nebo, jde-li o jízdní sou-

pravu, na náklady provozovatele jízdní soupravy. 

(5) Jde-li o zákaz pokračování v jízdě podle odstavce 1, policie nebo celní úřad zajistí uvolně-

ní vozidla nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) nebo b). Jde-li 

o zákaz pokračování v jízdě podle odstavce 2, policie nebo celní úřad zajistí uvolnění vozidla 

nebo jízdní soupravy po splnění podmínky podle odstavce 2 nebo uplynutí lhůty podle od-

stavce 2. Požadovat provedení nízkorychlostního kontrolního vážení k ověření splnění pod-

mínky podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 2 lze, jen pokud je v místě, kde má být 

toto vážení provedeno, k dispozici technické zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení. 

(6) Zakázat pokračování v jízdě nelze, jde-li o přepravu zvířat podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat během přepravy39). 

______________________________________ 

39) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností 

a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. 

 

§ 38d 

(1) Řidič vozidla je povinen vždy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu vysokorychlostnímu 

kontrolnímu vážení, které je prováděno na trase vozidla nebo jízdní soupravy, bez ohledu na 

to, je-li řidič obeznámen s místem, kde dochází k vysokorychlostnímu vážení. 

(2) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených 

zvláštním právním předpisem
10

) nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem 

o silničním provozu vystaví vlastník pozemní komunikace nebo kraj, zajišťuje-li vážení podle 

§ 38a odst. 4 písm. a), nebo jimi pověřená osoba zajišťující vysokorychlostní kontrolní vážení 
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vážní lístek, který doručí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním 

obvodu bylo vysokorychlostní kontrolní vážení provedeno. 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vystaví na základě vážního lístku doklad, který 

doručí provozovateli vozidla a jeho řidiči spolu s oznámením o zahájení řízení o přestupku. 

(4) Způsob Rozsah a způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, náležitosti 

vážního lístku a dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu 

stanoví prováděcí právní předpis. 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR 

§ 40 

Výkon státní správy 

(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace 

vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní 

úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní úřad. 

(2) Ministerstvo dopravy 

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy 

a o změnách těchto kategorií, 

b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany, 

c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu4) podle 

tohoto zákona ve věcech dálnic, 

d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmě-

tů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními 

předpisy,
10

) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje, 

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnos-

ti, 

f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, 

g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním 

a společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy, a závazné 

stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury38) z hlediska působnosti všech silničních správních úřadů s výjim-

kou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů, 

h) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí inteligent-

ního dopravního systému, 

i) projednává přestupky podle § 42b odst. 5, 

k) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infra-

struktury38). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13#f1733254
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(3) Krajský úřad 

a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo roz-

měrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanove-

nou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje, 

b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně 

kategorie nebo třídy, 

c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Minis-

terstvem dopravy, 

d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 

silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, 

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, 

f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním 

řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech 

silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých 

rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu 

ve věcech místních komunikací, 

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na 

neveřejné účelové komunikaci, 

c) projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací 

a veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou přestupků, k jejichž projednání je 

příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání přestupků podle § 42a odst. 4 

písm. e c) a § 42b odst. 1 písm. u) a v)  s), t), u) a v) je místně příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení, 

d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko 

v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací. 

(5) Obecní úřad 

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení 

místní komunikace z této kategorie, 

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou 

věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístup-

ných účelových komunikací na území vojenského újezdu. 

(7) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních 

úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. Tento 
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orgán může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřa-

dů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit. 

(8) Celník ve stejnokroji je oprávněn 

a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, 

b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele 

vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v systému elektronické-

ho mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je evidováno 

v systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umož-

ňující správné stanovení mýtného, a kontrole úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů pro-

kazujících úhradu mýtného, 

c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a provozovatele 

vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, a podrobit vozidlo kontrole úhrady časo-

vého zpoplatnění, 

(9) Celní úřad projednává přestupky podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. a) až d) b) a d) 

a § 42b odst. 2 a přestupky podle § 42a odst. 4 písm. c) zjištěné nízkorychlostním kontrolním 

vážením. K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad, 

který přestupek zjistil jako první. 

 

§ 42a 

Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

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

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

povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku, 

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

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

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

obecné povahy podle § 24b. 

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

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

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

odst. 10 výzvy k jeho odstranění, 

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

9 nebo 10, 

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

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

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

ci, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší, 
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g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušen-

ství, nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou, 

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

znemožní její obecné užívání, 

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

a) až g) zakázána, 

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

zakázána, 

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

neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou 

závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace, 

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

vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového poško-

zení alespoň provizorním způsobem neoznačí, 

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

svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem, 

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

povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením, 

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

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

pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33, 

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

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

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

bo přírodními vlivy, nebo 

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

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

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

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

s § 21e 

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

b) nepřilepí prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplat-

ku v odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném místě ve vozidle, 

c) nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového po-

platku, 

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

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

bez zbytečného odkladu po skončení platnosti tohoto kupónu. 

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

s § 22j 

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

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

ho nebo zadá tyto údaje chybně, 

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

tele systému elektronického mýtného, 

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

ho zařízení a úhrady mýtného, nebo 

e) nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením, 

f) nezajistí úhradu mýtného. 

(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že 

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

rolnímu vážení, 

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

c) vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem
10

), nebo 

d) pokračuje v jízdě, ačkoli při nízkorychlostním kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjiš-

těno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo 

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

hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, 

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

vou, u nichž bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo 

podmínek stanovených zákonem o silničním provozu. 

e) vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem
10

). 

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

odst. 6 

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

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

správci pozemní komunikace, nebo 

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

k bezprostřednímu odstranění havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo neoznačí nebo neza-

bezpečí místo provádění těchto prací. 
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(6) Fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestup-

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

správního úřadu. 

(7) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) a odstavce 4, 

b) do 300000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o) 

a q), 

c) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 5 a 6, 

d) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavců 2 a 3, 

e) příkazem na místě do 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 a 3, 

f) příkazem na místě do 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a), b) a d), 

g) příkazem na místě do 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c), 

h) v příkazním řízení do 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. e c). 

 

 

§ 42b 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

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

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

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

povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku, 

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

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

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

obecné povahy podle § 24b, 

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

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

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

odst. 10 výzvy k jeho odstranění, 

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

9 nebo 10, 

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

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

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

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

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

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

znemožní její obecné užívání, 

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

a) až g) zakázána, 

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

zakázána, 

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

neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou 

závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace, 

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

vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace anebo neprodleně místo takového poško-

zení alespoň provizorním způsobem neoznačí, 

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

svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem, 

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

povolení silničního správního úřadu nebo v rozporu s tímto povolením, 

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

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

pozemních komunikací provádí činnost v rozporu s § 33, 

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

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

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

bo přírodními vlivy, 

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

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

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

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

počátek doby platnosti kupónu podle § 21c, 

s) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené 

podle zvláštního právního předpisu
10

), 

t) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, jehož rozměry převyšují hodnoty stanovené 

podle zvláštního právního předpisu
10

), 

u) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří nebo umožní řízení vozidla, jehož hmot-

nost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu
10

), 

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

u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených 

zákonem o silničním provozu, 
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t) jako odesílatel zásilky přepravované v kontejneru nebo výměnné nástavbě v rozporu s § 38a 

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

měnné nástavby, 

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

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

vané zásilce, 

 

v) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost 

zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při 

nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním 

právním předpisem
10

), s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízd-

ních souprav, nebo 

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

v němž uvede nižší hmotnost zásilky, kontejneru nebo výměnné nástavby, než je jejich sku-

tečná hmotnost, pokud je u vozidla nebo jízdní soupravy kontrolním vážením zjištěno nedodr-

žení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, s výjimkou překroče-

ní největších povolených rozměrů vozidel nebo jízdních souprav, 

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

tranzitní nákladní dopravy stanovené místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu
2
). 

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

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

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

ného odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování, 

b) nezajistí instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla, 

c) nezajistí úhradu mýtného, 

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

vybaveno funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci, 

e) užije elektronické zařízení určené na konkrétní vozidlo a zaevidované v systému elektro-

nického mýtného do jiného vozidla v systému elektronického mýtného, nebo 

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

a jeho užívání. 

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

stupku tím, že 

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

munikace v případě havárie této sítě nebo tohoto vedení anebo havárii neprodleně neoznámí 

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

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

anebo neoznačí nebo nezabezpečí místo provádění těchto prací, nebo 

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

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

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

ném pásmu dopustí přestupku tím, že na takové nemovitosti strpí umístění reklamního zaříze-

ní bez povolení silničního správního úřadu. 

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

pravního systému dopustí přestupku tím, že užívá součást inteligentního dopravního systému, 

která neodpovídá specifikacím podle § 39a odst. 2, nebo poskytuje službu inteligentního do-

pravního systému způsobem neodpovídajícím těmto specifikacím. 

(6) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), s), t), u) a v) a odstavce 5, 

b) do 300000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), i), k), l), m), o), q) 

a r), 

c) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j) a p) a odstavců 3 a 4, 

d) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) u) a w) a odstavce 2. 

 

§ 43 

Společná ustanovení k § 42a a 42b 

(1) Jde-li o přestupek podle § 42b odst. 1 písm. s) a u), činí výměra pokuty 9000 Kč za kaž-

dou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla dle zvláštních 

právních předpisů
10

). nebo jízdní soupravy stanovenou zákonem o silničním provozu. 

 Není-li nejvyšší povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy překročena o více než 500 

kg, činí výměra pokuty 5000 Kč. V případě, že je porušeno více mezních hodnot je bráno na 

zřetel pouze nejvyšší přetížení. Bylo-li zjištěno překročení největší povolené hmotnosti vozi-

dla i jízdní soupravy, určí se výměra pokuty podle největšího překročení. Bylo-li kontrolním 

vážením zjištěno nedodržení jiné hodnoty nebo podmínky stanovené zákonem o silničním 

provozu, věty první a druhá se nepoužijí. 

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s roz-

šířenou působností nebo Ministerstvo dopravy podle působnosti stanovené v § 40 odst. 2 

písm. i) anebo celní úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 8. v § 40 odst. 9. Přestupky 

podle § 42a odst. 2 a 3 a § 42a odst. 4 písm. a), b), c) a d) může projednat příkazem na místě 

Policie České republiky nebo celní úřad. Přestupky podle § 42a odst. 1 písm. a), b), g), h), i), 

j) a k) může projednat příkazem na místě obecní policie nebo Policie České republiky. 

(3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut uložených za přestupky podle § 42b 

odst. 1 písm. s), t) a u) je ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo kont-
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rolní vážení provedeno, v případě pozemní komunikace ve vlastnictví státu je příjmem Státní-

ho fondu dopravní infrastruktury, ze 45 % příjmem kraje, v jehož územním obvodu bylo kont-

rolní vážení provedeno, a z 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, 

který pokutu uložil. 

(4) Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona, je-li řidič současně provozovatel vozidla, 

které překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty 

stanovené zvláštním právním předpisem
10

), je odpovědnost za přestupek posuzována pouze 

podle příslušných ustanovení § 42b tohoto zákona. 

(4) Pokud je provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy, u nichž je při kontrolním vážení zjiš-

těno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu, současně 

jeho řidičem, odpovídá pouze za přestupek provozovatele vozidla nebo jízdní soupravy. 

(5) S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav není 

řidič vozidla odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c) a e), pokud prokáže, že 

odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl 

nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést 

kontrolu hmotnosti zásilky. Řidič není dále odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. 

c), pokud bylo při kontrolním vážení zjištěno pouze nedodržení hodnot pro rozložení hmot-

nosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol stanovených zákonem o silničním 

provozu a řidič prokázal, že byl přepravován pouze sypký materiál, jehož pohybu během pře-

pravy nemohl bez nepřiměřených opatření zabránit. 

(6) Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek uvedený v příloze 

IV nebo v seznamu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě
28

) 

osobě, která je podnikatelem v silniční dopravě provozované velkými vozidly podle zvláštní-

ho právního předpisu14) nebo jeho odpovědným zástupcem, zašle kopii pravomocného roz-

hodnutí dopravnímu úřadu podle zvláštního právního předpisu14), v jehož územním obvodu 

je sídlo této osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu. 

(7) V případě přestupku dle § 42b tohoto zákona spáchaného prostřednictvím vozidla, které je 

jízdní soupravou, je za tento přestupek odpovědný provozovatel silničního motorového vozi-

dla. 

(7) Vymezení materiálu, který lze považovat za sypký materiál podle odstavce 5, a jeho fyzi-

kálních vlastností stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 43a 

Vybírání kaucí 

(1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5000 Kč do 50000 Kč od řidiče motorového vozidla 

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je dů-

vodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné vymáhání 

uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné nebo 
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b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v 

§ 42b odst. 1 písm. s) nebo t) nebo § 42b odst. 1 písm. r) nebo § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je 

důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku. nebo že by případné vymáhání 

uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné. 

(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5000 Kč do 50000 Kč od řidiče motorového vozidla 

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je dů-

vodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo že by případné vymáhání 

uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné nebo 

b) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného 

v § 42b odst. 1 písm. s) nebo t) a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku 

nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popří-

padě nebylo vůbec možné. 

(3) Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo mezinárod-

ního práva. 

(4) Při výběru kauce policista nebo celník poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a podmín-

kách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném potvrzení musí 

být uveden důvod uložení kauce, její výše a úřad, který je příslušný k vedení řízení o přestup-

ku. 

(5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista nebo celník řidiči, jedno vyho-

tovení doručí v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) bez zbytečného odkladu provozovate-

li vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České republiky nebo Celní 

správy. 

(6) V případě, že kauci vybral policista, Policie České republiky předá jedno vyhotovení po-

tvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku a převede vybranou 

kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. V případě, že kauci 

vybral celník a k vedení řízení o přestupku není příslušný celní úřad, předá Celní správa jedno 

vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku a převe-

de vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. 

 

§ 43b 

Vracení a započtení kaucí 

(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže 

a) byla věc odložena, řízení o přestupku zastaveno nebo v řízení o přestupku nebyla uložena 

pokuta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. a) nebo § 43a odst. 2 písm. a), nebo 

b) nebyla v řízení o přestupku uložena provozovateli vozidla pokuta v případě vybrání kauce 

podle § 43a odst. 1 písm. b) nebo § 43a odst. 2 písm. b). 

(2) Je-li v řízení o přestupku uložena pokuta, započte se vybraná kauce na zaplacení uložené 

pokuty a nákladů řízení a případně nákladů vážení podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4. 

Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení správního trestu za přestu-
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pek. Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí 

o uložení pokuty za přestupek. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči 

část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty, nákladů řízení a případ-

ně nákladů vážení a nákladů řízení. 

(3) Kauce nebo její zbývající část podle odstavců 1 a 2 se vrátí do 5 pracovních dní od nabytí 

právní moci rozhodnutí v řízení o přestupku nebo ode dne uhrazení pokuty uložené příkazem 

na místě. 

(4) Kauci podle § 43a odst. 1 a 2 lze složit též u úřadu příslušného k vedení řízení o přestup-

ku, pokud řidič kauci nesložil podle § 43a odst. 1 a 2 a celník nebo policista postupoval podle 

§ 43c. Ustanovení odstavců 1 až 3 a § 43a odst. 3 až 5 se použijí obdobně. 

 

 

§ 46 

Zmocňovací ustanovení 

(1) Vláda stanoví nařízením výši časových poplatků podle § 21 odst. 3, výši bonusu podle 

§ 21d odst. 3 a výši sazeb mýtného podle § 22 odst. 5. Vláda může nařízením stanovit výši 

slevy na mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na mýt-

ném podle § 22 odst. 3. 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 6, § 10 

odst. 6, § 12a odst. 3, § 16 odst. 4, § 18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5, § 20 odst. 1, 

§ 21d odst. 2, § 21e odst. 1 písm. a), § 21e odst. 2, § 22 odst. 5 a 8, § 22a odst. 3, § 22c odst. 2 

písm. f), § 22c odst. 7, § 22d odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c), § 22j odst. 3, § 24 

odst. 9, § 25 odst. 13, § 25 odst. 15, § 27 odst. 7, § 29a odst. 9, § 36 odst. 8, § 37 odst. 1, 

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


