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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
(Navazuje na sněmovní tisk č. 528
z 6. volebního období PS PČR)
Lhůta pro projednání Senátem
uplyne 21. března 2012

2012

ZÁKON
ze dne

2012,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona
č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb.,
zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona
č. 341/2011 Sb., se mění takto:
1.

V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta „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.“.

2.

V § 7 odst. 1 se slovo „návrh“ nahrazuje slovem „žádost“.

3.

V § 20a odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která včetně poznámek
pod čarou č. 28 a 29 znějí:

„j) vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise28),
k) provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením29), slouží-li k přepravě osob
se zdravotním postižením,
__________________
28)
§ 5 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
zákona č. 320/2002 Sb.
29)
§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.“.
Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena l) až n).
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V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Vláda může nařízením stanovit, že se provozovateli vozidla v systému
elektronického mýtného poskytne sleva na mýtném celkově uloženém za časové období
stanovené nařízením vlády, pokud výše mýtného uloženého 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 mýtného
stanoveného u takového vozidla v případě, pokud by se sleva neposkytla.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
5.

V § 22 odst. 7 a 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

6.

V § 22a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
7.

§ 22b až 22e včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11l, 11m a 30 až 33 znějí:
„§ 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 státech Evropské unie a nepřetržité užívání
zpoplatněných pozemních komunikací silničním vozidlem ve všech systémech elektronického
mýtného v těchto státech při využití jediného elektronického zařízení 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.
(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.
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Práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného
(1) Provozovatel systému elektronického mýtného je povinen
a) určit druhy elektronických zařízení, které lze evidovat v systému elektronického
mýtného,
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, a to na základě vyúčtování, které provozovatel systému elektronického
mýtného předkládá poskytovateli evropského 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), 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),
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.
(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
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

-4republiky, Bezpečnostní informační službě, Celní správě České republiky v rozsahu
nezbytném pro výkon působnosti podle tohoto zákona a Centrálnímu systému dopravních
informací.
(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 maximálně do výše pořizovací ceny elektronického zařízení, 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 funkční
a nepoškozené provozovateli systému elektronického mýtného. Po převzetí funkčního
a nepoškozeného elektronického zařízení vrátí provozovatel systému elektronického mýtného
kauci v plné výši osobě, která kauci složila, nebo jiné zmocněné osobě11l).
(6) Kauce propadne, 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, nebo bylo-li zaevidované elektronické zařízení vráceno
provozovateli systému elektronického mýtného nefunkční nebo poškozené. Propadlé kauce
jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.
(7) Výši kauce stanoví prováděcí právní předpis.
§ 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
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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 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.
(8) Náležitosti plánu pro řízení rizik stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22e
Povinnosti poskytovatele evropského mýtného
Poskytovatel evropského mýtného podle § 22d odst. 1 je povinen
a) do 2 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 členských státech Evropské unie, které jsou
součástí evropské služby elektronického mýtného11k),
b) 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
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c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)

elektronického mýtného v tomto systému elektronického mýtného nejpozději
do 6 měsíců,
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,
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,
zajistit poskytnutí elektronického zařízení každému provozovateli vozidla, jemuž na
základě smlouvy poskytuje evropskou službu elektronického mýtného,
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,
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,
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,
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,
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,
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,
postupovat v souladu s plánem pro řízení rizik a nechat jej nejméně každé 2 roky
přezkoumat a aktualizovat,
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.

___________________
11l)

11m)
30)
31)

§ 31 a následující občanského zákoníku.
Zákon č. 21/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí Komise č. 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby
elektronického mýtného a jejích technických prvků.
EN ISO 9001
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8.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Za § 22e se vkládají nové § 22f až 22k, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 34 a 35 znějí:
„§ 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) neplní některou z povinností uvedených v § 22e.
§ 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,
b) byly podrobeny posouzení shody a posouzení vhodnosti pro použití, a
c) jsou opatřeny prohlášením o shodě a prohlášením o vhodnosti pro použití.
(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) 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).

§ 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 Ministerstvo dopravy s žádostí o vyjádření se k předmětu sporu.
(2) Ministerstvo dopravy do 30 dní 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.

-8(3) Ministerstvo dopravy 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).
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.
(3) Provozovatel vozidla nesmí
a) použít zaevidované elektronické zařízení do jiného vozidla v systému elektronického
mýtného,
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
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b)
c)
d)
e)

splněny provozovatelem vozidla podle § 22i odst. 1 písm. a) a b), a zadat
do elektronického zařízení údaje umožňující správné stanovení mýtného,
po celou dobu jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci udržovat elektronické zařízení
v provozu,
nakládat s elektronickým zařízením pouze způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem,
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),
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
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.
___________
34)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008,
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.
35)
§ 18a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.“.
9.

V § 24 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:

„f) provozovateli systému elektronického mýtného, jde-li o zpoplatněné pozemní
komunikace.“.
10.

V § 25 odst. 6 písm. c) bod 1 zní:
„1.

zřizování a provozování zařízení pro písemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným
způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (dále jen "reklamní zařízení"),“.
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V § 25 odst. 7 úvodní část ustanovení zní:

„Zvláštní užívání spočívající ve zřízení a provozování reklamního zařízení na dálnici, silnici,
místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku může povolit příslušný silniční
správní úřad pouze pro reklamní zařízení sloužící k označení provozovny nacházející se
v souvisle zastavěném území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti do 50 metrů
od reklamního zařízení nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném
pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení, a to nejdéle na dobu pěti let,
bude-li zřízení a provozování reklamního zařízení splňovat tyto podmínky:“.
12.

V § 25 odst. 10 a 11 a v § 31 odst. 6 a 7 se slova „Odstranění reklamy a její“ nahrazují
slovy „Odstranění reklamního zařízení a jeho“.

13.

V § 30 odst. 4 se slova „reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných
zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení“ nahrazují slovy „reklamních
zařízení“.

14.

V § 31 odstavec 1 zní:

„(1) Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá
povolení, pokud toto reklamní zařízení
a) je viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, nebo
b) není viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace a nachází se ve vzdálenosti podle
§ 30 odst. 2.“.
15.

V § 31 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu lze povolit
pouze,
a) není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní
informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní
komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích, a
b) jedná-li se o reklamní zařízení podle odstavce 1 písm. a), pokud slouží k označení
provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů
od reklamního zařízení.
(3) Povolení podle odstavce 1 vydává příslušný silniční správní úřad po předchozím
souhlasu
a) vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno
a provozováno,
b) Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo dálnice a rychlostní silnice,
c) příslušného orgánu Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice,
s výjimkou rychlostní komunikace, a místní komunikace.“.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 4 až 10.
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V § 31 odst. 8 ve větě první se za slova „reklamního zařízení umístěného“ vkládají
slova „v rozporu s odstavcem 2 nebo 4“ a slova „bez povolení vydaného příslušným
silničním správním úřadem“ se zrušují.

17.

V § 31 odst. 8 se věta třetí nahrazuje větou „Neučiní-li tak, silniční správní úřad zajistí
do 15 pracovních dnů zakrytí reklamy a následně zajistí odstranění a likvidaci
reklamního zařízení na náklady vlastníka tohoto zařízení.“.

18.

V § 31 odst. 8 se věta poslední zrušuje.

19.

V § 31 odst. 9 větě první se slova „zřizovaného nebo provozovaného bez povolení podle
odstavce 1“ nahrazují slovy „umístěného v rozporu s odstavcem 2 nebo 4“.

20.

V § 31 odst. 10 se slova „zřízeno a provozováno“ nahrazují slovem „umístěno“ a slova
„bez povolení podle odstavce 1“ se nahrazují slovy „v rozporu s odstavcem 2 nebo 4
v silničním ochranném pásmu“.

21.

V § 35 odst. 3 se slova „na základě rozhodnutí o jejich užití vydaného orgánem
příslušným podle zvláštního předpisu2)“ nahrazují slovy „na základě stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo zařízení pro provozní informace11a)“.

22.

V § 38a odstavci 3 písmeno a) zní:

„a) zajišťuje v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady
1. na silnicích I. třídy s výjimkou rychlostních silnic kraj ve svém územním obvodu se
souhlasem vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba a
2. na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím
pověřená osoba.“.
23.

V § 38a odstavec 4 zní:

„(4) Vysokorychlostní kontrolní vážení zajišťuje
a) na silnicích I. třídy s výjimkou rychlostních silnic kraj ve svém územním obvodu se
souhlasem vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba a
b) na ostatních pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená
osoba.“.
24.

V § 38a se odstavce 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 5 až 7.
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V § 38b odstavec 5 zní:

„(5) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených
zvláštním právním předpisem10), je provozovatel vozidla povinen vlastníkovi pozemní
komunikace nebo kraji, zajišťuje-li vážení podle § 38a odst. 3 písm. a) bodu 1, uhradit
náklady vážení paušální částkou ve výši 6 000 Kč. Náhradu nákladů vážení uloží příslušný
správní úřad spolu s rozhodnutím o uložení pokuty za správní delikt podle § 42b odst. 1
písm. r).“.
26.

V § 38b odst. 6 se slova „způsob stanovení nákladů spojených s nízkorychlostním
kontrolním vážením,“ zrušují.

27.

V § 38d se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
28.

V § 38d odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených
zvláštním právním předpisem10), vystaví vlastník pozemní komunikace nebo kraj, zajišťuje-li
vážení podle § 38a odst. 4 písm. a), nebo jimi pověřená osoba zajišťující vysokorychlostní
kontrolní vážení doklad, který doručí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu bylo vysokorychlostní kontrolní vážení provedeno.
(4) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním vážení překročení hodnot stanovených
zvláštním právním předpisem10), je provozovatel vozidla povinen vlastníkovi pozemní
komunikace nebo kraji, zajišťuje-li vážení podle § 38a odst. 4 písm. a), uhradit náklady
vážení paušální částkou ve výši 6 000 Kč. Náhradu nákladů vážení uloží příslušný správní
úřad spolu s rozhodnutím o uložení pokuty za správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. r).“.
29.

V § 38d odst. 5 se slova „způsob stanovení nákladů spojených s vysokorychlostním
kontrolním vážením,“ zrušují.

30.

Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 36 zní:
„ČÁST OSMÁ
INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM
§ 39a

(1) Inteligentní dopravní systém je souborem elektronických prostředků, technických
zařízení, programového vybavení a jiných nástrojů, které umožňují vyhledávání,
shromažďování, zpřístupňování, používání a jiné zpracovávání údajů o pozemních
komunikacích, silničním provozu, cestování, logistice a dopravním spojení, a jehož účelem je
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dopadů silničního provozu na životní prostředí.
(2) Poskytovatel služby inteligentního dopravního systému je povinen při poskytování
této služby užívat pouze součásti inteligentního dopravního systému, které odpovídají
specifikacím stanoveným Evropskou komisí a uveřejněným v Úředním věstníku Evropské
unie, a poskytovat služby inteligentního dopravního systému způsobem odpovídajícím těmto
specifikacím.
(3) Stanoví-li tak specifikace podle odstavce 2, lze uvádět na trh a do provozu pouze ty
součásti inteligentního dopravního systému, pro které bylo provedeno posouzení shody nebo
vhodnosti pro použití v souladu s touto specifikací.
(4) Pokud Ministerstvo dopravy zjistí nebo má důvodné podezření, že součást
inteligentního dopravního systému není v souladu s požadavkem podle odstavce 2 nebo 3,
uloží ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu35).
(5) Poskytovatel služby inteligentního dopravního systému je povinen zajistit, aby jím
poskytované služby byly v souladu s pravidly pro zpracování osobních údajů podle zvláštního
právního předpisu36).
___________________
36)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní části osmá a devátá se označují jako části devátá a desátá.
31.

V § 40 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j),
která znějí:

„h) vydává vyjádření ke sporu mezi provozovatelem systému elektronického mýtného
a poskytovatelem evropského mýtného podle § 22h odst. 3,
i) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí
inteligentního dopravního systému,
j) projednává správní delikty podle § 42b odst. 5.“.
32.

V § 40 odst. 3 se písmena g) a h) zrušují.

33.

V § 40 odst. 4 písmeno b) zní:

„b) projednávají správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic a silnic, s výjimkou
správních deliktů, k jejichž projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy;
k projednání správních deliktů podle § 42a odst. 4 písm. e) a § 42b odst. 1 písm. r), s) a t)
je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu
bylo spáchání správního deliktu zjištěno,“.
34.

V § 40 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

- 14 „c) projednávají správní delikty podle § 42a odst. 4 písm. e) a § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) ve
věcech místních komunikací; místně příslušný k projednání těchto správních deliktů je
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo spáchání
správního deliktu zjištěno,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
35.

V § 40 odst. 5 písm. b) se za slova „krajský úřad“ vkládají slova „nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností“.

36.

V § 40 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

37.

V § 40 odst. 8 se slova „§ 42a odst. 2 až 4“ nahrazují slovy „§ 42a odst. 2 a 3 a odst. 4
písm. a) až d)“.

38.

V § 41 odst. 1 se za slovo „vykonává“ vkládají slova „státní dozor v oblasti poskytování
evropské služby elektronického mýtného, v oblasti poskytování služby inteligentního
dopravního systému a“.

39.

V § 41 odst. 2 se za slova „pozemních komunikací“ vkládají slova „, poskytovatelé
evropského mýtného podle § 22d odst. 1 nebo poskytovatelé služby inteligentního
dopravního systému“.

40.

V § 42a odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v rozporu s § 19 odst. 5 nebo § 24 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní
komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněně zřídí objížďku,
neoznačí uzavírku nebo objížďku podle rozhodnutí o omezení obecného užívání nebo
nedodrží podmínky stanovené tímto rozhodnutím,“.
41.

V § 42a odst. 1 písm. e) se slova „odst. 1“ zrušují a slova „silničního správního úřadu“
nahrazují slovy „podle § 31 odst. 1“.

42.

V § 42a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „v rozporu s § 22d“ nahrazují slovy
„v rozporu s § 22j“.

43.

V § 42a odst. 4 písm. a) se slova „anebo vysokorychlostnímu“ zrušují.

44.

V § 42b odst. 1 písmeno a) zní:

- 15 „a) v rozporu s § 19 odst. 5 nebo § 24 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní
komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněně zřídí objížďku,
neoznačí uzavírku nebo objížďku podle rozhodnutí o omezení obecného užívání nebo
nedodrží podmínky stanovené tímto rozhodnutím,“.
45.

V § 42b odst. 1 písm. e) se slova „odst. 1“ zrušují a slova „silničního správního úřadu“
nahrazují slovy „podle § 31 odst. 1“.

46.

V § 42b odst. 1 písm. t) se slova „obce nebo kraje“ zrušují.

47.

V § 42b odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v rozporu s § 22c“ nahrazují slovy
„v rozporu s § 22i“.

48.

V § 42b odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a nenahlásí bez zbytečného
odkladu změnu údajů potřebných k zaevidování“.

49.

V § 42b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel služby inteligentního
dopravního systému dopustí správního deliktu tím, že užívá součást inteligentního dopravního
systému, která neodpovídá specifikacím podle § 39a odst. 2, nebo poskytuje službu
inteligentního dopravního systému způsobem neodpovídajícím těmto specifikacím.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
50.

V § 42b odst. 6 písm. a) se slova „s a u)“ nahrazují slovy „s, u) a odstavce 5“.

51.

V § 43 se na konec odstavce 2 doplňují věty, které zní: „Jde-li o správní delikt podle
§ 42b odst. 1 písm. r) a s), činí výměra pokuty 7 000,- Kč za každou započatou tunu,
která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla dle zvláštních právních
předpisů10). V případě, že je porušeno více mezních hodnot je bráno na zřetel pouze
nejvyšší přetížení.“.

52.

V § 43 odst. 4 se slova „anebo krajský úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 3
písm. h),“ nahrazují slovy „nebo Ministerstvo dopravy podle působnosti stanovené
v § 40 odst. 2 písm. j)“ a slova „§ 40 odst. 4, 5, 7 a 8“ se nahrazují slovy „§ 40 odst. 8“.

53.

V § 43 odst. 6 se za slovo „Pokuty“ vkládají slova „a náhrady nákladů vážení podle
§ 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4“.
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V § 43 se na konci odstavce 6 doplňují věty:
„Příjem z pokut uložených za správní delikty podle § 42b odst. 1 písm. r), s) a t) je
ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo kontrolní vážení provedeno,
v případě pozemní komunikace ve vlastnictví státu je příjmem Státního fondu dopravní
infrastruktury, ze 45 % příjmem kraje, v jehož územním obvodu bylo kontrolní vážení
provedeno, a ze 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který
pokutu uložil. Náhrady nákladů vážení uložené podle § 38b odst. 5 nebo 38d odst. 4 jsou
příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo kontrolní vážení provedeno,
v případě pozemní komunikace ve vlastnictví státu jsou příjmem Státního fondu dopravní
infrastruktury.“.

55.

V § 43 odst. 7 se za slovo „Pokuta“ vkládají slova „a náhrada nákladů vážení podle §
38b odst. 5 nebo 38d odst. 4“.

56.

V § 43 odst. 8 se slova „§ 42a“ nahrazují slovy „§ 42b“.

57.

V § 43 se na konci textu doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) V případě správního deliktu dle § 42b tohoto zákona spáchaného prostřednictvím
vozidla, které je jízdní soupravou, je za tento správní delikt odpovědný provozovatel
silničního motorového vozidla.“.
58.

V § 43a odst. 1 písm. c) se za slova „uvedeného v“ vkládají slova „§ 42b odst. 1 písm. r)
nebo“.

59.

V § 43b odst. 2 se za slova „a nákladů řízení“ vkládají slova „a případně nákladů vážení
podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova
„ , nákladů řízení a případně nákladů vážení.“.

60.

V § 44 odst. 1 se věty první a druhá zrušují.

61.

V § 46 odst. 1 se slova „§ 22 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 5“.

62.

V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vláda může nařízením stanovit výši slevy
na mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na
mýtném podle § 22 odst. 3.“.

- 17 63.

V § 46 odst. 2 se slova „§ 22 odst. 4 a 7, § 22a odst. 4, § 22b odst. 2 písm. f), § 22b
odst. 6, § 22c odst. 4, § 22d odst. 1 písm. c), § 22d odst. 3,“ nahrazují slovy „§ 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,“, slova „§ 30 odst. 3,“ se zrušují a slova
„§ 38d odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 38d odst. 5“.

64.

V § 46 se odstavec 3 zrušuje.
Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Reklamní zařízení, jehož zřízení a provozování na dálnici, silnici, místní komunikaci
nebo na silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu bylo silničním
správním úřadem povoleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze nadále provozovat
za splnění podmínek uvedených v povolení do zániku tohoto povolení, nejdéle však 5 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vlastník reklamního zařízení uvedeného v bodě 1 je po ukončení doby, po kterou lze
podle bodu 1 reklamní zařízení dále provozovat, povinen reklamní zařízení bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, odstranit. Neodstraní-li vlastník reklamní zařízení
ve stanovené lhůtě, postupuje se podle § 25 odst. 10 a 11 nebo § 31 odst. 6 až 8 zákona
č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. III
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na
jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb. a zákona
č. 152/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) financování úhrady nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním a provozem
kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu.“.
2.

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které
zní:

„m) financování nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením
a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve
vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany a údržby dopravní
infrastruktury ve vlastnictví státu.“.
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V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) výnosy z mýtného5) a propadlých kaucí5),“.
4.

V § 4 odst. 1 se doplňuje písmeno l), které zní:

„l) převody části výnosů z pokut uložených za správní delikty v souvislosti s provozováním
vozidla, které při kontrolním vážení překročí nejvyšší povolenou hmotnost nebo jiné
hmotnostní poměry podle zvláštního právního předpisu, a náhrada nákladů vážení podle
zvláštního právního předpisu.“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po
dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 5, 61 a 62, která nabývají účinnosti
dnem jeho vyhlášení.

