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Pozměňovací návrh
poslance Mariana Jurečky
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů
(SNĚMOVNÍ TISK č. 374)

Předkladatel: Ing. Marian Jurečka
Datum: 19. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
sněmovní tisk 374, se mění takto:
1. Čl. I se označuje jako část první. Nadpis části první zní: „Změna zákona o silničním provozu“.
Nadpis čl. I se zrušuje.
2. Za část první se vkládá část druhá, která zní:

„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. II
VARIANTA I
V § 42a odst. 7 písm. f) zákona 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., zákona č.
341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb.,
zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016
Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č.
183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb.,
zákona č. 227/2019 Sb. a zákona 162/2020 Sb., se číslovka „30000“ nahrazuje číslovkou
„100000“ Kč.“.“.
VARIANTA II
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., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb.,
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016
Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č.
225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a
zákona 162/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 42b odst. 1 písm. s) zní:
„s) jako provozovatel vozidla nebo jízdní soupravy provozuje vozidlo nebo jízdní
soupravu,
1. jejichž řidič neuposlechl výzvy policisty nebo celníka, aby vozidlo nebo
jízdní soupravu podrobil nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,
2. jejichž řidič neuposlechl pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní
kontrolní vážení,

3. u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek
stanovených zákonem o silničním provozu, nebo
4. jejichž řidič v rozporu se zákazem podle § 38c odst. 1 pokračoval v jízdě
vozidlem nebo jízdní soupravou, ačkoli u nich bylo nízkorychlostním
kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených
zákonem o silničním provozu.“.
2. V § 43 odst. 1 písm. se za text „§ 42b odst. 1 písm. s)“ vkládá text „bod 3“.
Dosavadní čl. II se označuje jako čl. III.
8. Čl. III se označuje jako část třetí. Nadpis části třetí zní: „Účinnost“. Nadpis čl. III se zrušuje.

ODŮVODNĚNÍ
Zákon o pozemních komunikacích ukládá řidičům nákladních vozidel povinnost podrobit se na výzvu
policisty nebo celníka nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Za každou tunu přetížení vozidla lze
provozovateli vozidla uložit pokutu ve výši 9.000 Kč. Vozidlo lze přetížit až o cca 15 tun, výše pokuty
tedy může činit i 135.000 Kč.
Řidič vozidla má nicméně možnost vážení odmítnout. V takovém případě lze řidiči (nikoli provozovateli
vozidla) uložit příkazem na místě pokutu ve výši až 30.000 Kč. Ukazuje se, že pro některé provozovatele
vozidel, kteří vozidla cíleně přetěžují, je taková varianta ekonomicky výhodnější. Řidiče již dopředu
vybavují příslušnou hotovostí a s případným uložením pokuty v ekonomických úvahách počítají. Řidiči
u přetížených, ale nezvážených vozidel tak po uhrazení relativně nízké pokuty pokračují v jízdě. Užívání
přetížených vozidel má přitom výrazně negativní vliv na stav komunikací.
Za účelem řešení této situace se navrhuje alternativně buď navýšení pokuty, kterou lze uložit řidiči při
odmítnutí vážení, a to ze současných 30.000 Kč na 100.000 Kč, nebo zavedení možnosti současně
s řidičem uložit pokutu i provozovateli vozidla, a to ve výši až 100.000 Kč. V této variantě by pokutu
provozovateli bylo možno uložit i při spáchání souvisejících přestupků, a to neuposlechnutí pokynu
osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, což může vážení účinně zmařit, a
pokračuje v jízdě přetíženým vozidlem. Již dle současné právní úpravy lze současně řidiči i
provozovateli uložit pokutu při zváženém přetížení vozidla.
Příjem z pokut bude dle stávajícího znění § 43 odst. 3 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 z 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
VYZNAČENÍ ZMĚN
VARIANTA I
§ 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 reklamního 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 dálnici, silnici
nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,
g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, 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 h)
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 poškození 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 provedení
nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikneli takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace anebo 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 poplatku v
odpovídající hodnotě celou plochou na viditelném místě ve vozidle,
c) nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového poplatku,
d) nepředloží na požádání policisty nebo celníka díl kupónu, kterým se prokazuje úhrada časového
poplatku, nebo

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 mýtného nebo
zadá tyto údaje chybně,
c) užije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno u provozovatele
systému elektronického mýtného,
d) neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti elektronického 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 kontrolnímu
vážení,
b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, 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 soupravou, u nichž
bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených
zákonem o silničním provozu.
(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 nezabezpečí místo
provádění těchto prací.
(6) Fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti v silničním ochranném pásmu dopustí přestupku 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 30000100000 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. c).
VARIANTA II

§ 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 reklamního 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 dálnici, silnici
nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší,
g) znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, 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 h)
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 poškození 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 provedení
nezbytných opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikneli takové nebezpečí výstavbou nebo provozem pozemní komunikace anebo 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 nebo jízdní soupravy provozuje vozidlo nebo jízdní soupravu,
1. jejichž řidič neuposlechl výzvy policisty nebo celníka, aby vozidlo nebo jízdní soupravu
podrobil nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,
2. jejichž řidič neuposlechl pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní
vážení,
3. u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených
zákonem o silničním provozu, nebo
4. jejichž řidič v rozporu se zákazem podle § 38c odst. 1 pokračoval v jízdě vozidlem nebo
jízdní soupravou, ačkoli u nich bylo nízkorychlostním kontrolním vážením zjištěno
nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu.
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 výměnné 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 přepravované zásilce,
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 skutečná hmotnost, pokud je u
vozidla nebo jízdní soupravy kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek
stanovených zákonem o silničním provozu, s výjimkou překročení 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 předpisu2).
(…)
(6) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), s), t) 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) bod 3, činí výměra pokuty 9000 Kč za každou
započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla 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. Bylo-li zjištěno překročení největší
povolené hmotnosti vozidla i jízdní soupravy, určí se výměra pokuty podle největšího překročení. Byloli kontrolním vážením zjištěno nedodržení jiné hodnoty nebo podmínky stanovené zákonem o silničním
provozu, věty první a druhá se nepoužijí.

