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Metodický zpravodaj autoškol č. 82/2014 – mezinárodní silniční doprava 

 

 

 

 MEZINÁRODNÍ  SILNIČNÍ  DOPRAVA – aktuality 

 

 

 

RAKOUSKO: 

 

Od 1. června 2014 je zakázáno nákladním vozidlům s maximální přípustnou hmotností nad 

7 500 kg užít levého (nejvzdálenějšího) jízdního pruhu na silnicích, které mají 3 a více 

jízdních pruhů v jednom směru jízdy (dálnice, rychlostní silnice). 

Tato změna v zákonu o silničním provozu je vyznačena dopravním značením na hranicích. 

 

Emisní plakety: 

Od 1. července 2014 se zpřísňuje zákaz vjezdu  do Vídně a částí Dolního Rakouska pro 

vozidla kategorií N1, N2 a N3  pro emisní třídu EURO I (dosud platil zákaz pouze pro EURO 

0) 

Od 1 ledna 2016 se zákaz rozšiřuje i na emisní třídu EURO II. 

 

Nejpozději do 1. ledna 2015 musí být nákladní automobily a tahače pro vjezd do Vídně 

označeny rakouskou emisní plaketou (EURO II – červená, III – žlutá, IV – zelená, V a VI – 

světlomodrá). Neoznačenému vozidlu rakouskou emisní plaketou může být po tomto termínu 

udělena  ve správním řízení pokuta až do výše 2.180 €. 

Dopravní značení, vztahující se k zákazům nebude instalováno. 

 

 

LOTYŠSKO: 

 

Od 1. července 2014 je zavedeno nové zpoplatnění pro nákladní a kombinovaná vozidla nad 

3 500 kg. Týká se silnic označených A1 až A15. Sazby (denní, týdenní, měsíční a roční) jsou 

pro vozidla a soupravy o celkové hmotnosti od 3 501 kg do 12 000 kg  mimo roční pro 

všechny emisní kategorie stejné. Pro vozidla a soupravy o celkové hmotnosti nad 12 001 kg je 

sazba rozdělena do tří emisních tříd ( EURO 0 až II, EURO III a EURO IV a vyšší) a dvou 

skupin počtu náprav (max. 3 nápravy a 4 a více náprav). 

 

 

MAĎARSKO: 

 

V případě používání povolení CEMT musí řidiči od 4. května 2014 zaznamenávat do 

záznamníku CEMT čas překročení hranice a stav počítadla  kilometrů vozidla. Kontrolováno 

bude při nakládce a vykládce v Maďarsku. 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKO: 
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Přestupky a pokuty v mýtném systému: 

 

Podle zákona č. 474/2013 Zb.z. o výběru mýta za užívání vymezených úseků pozemních 

komunikací a o změně a doplnění některých zákonů se podle § 27 odst. 1  dopustí přestupku 

na úseku výběru mýta  ten, kdo: 

 

a) užívá vymezené úseky silnic bez úhrady mýta, 

    pokuta (odst. 2 až 7) – stopadesáti násobek nedoplatku mýta, nejvíce však 2 250 € a 

v blokovém řízení stonásobku nedoplatku mýta, přičemž výsledná částka se zaokrouhlí na 

celou částku v eurech dělitelnou pěti, nejvíce však do částky 1 500 €; pokud není možné 

určit výši nedoplatku mýta, uloží se pokuta ve výši 1 500 €. 

 

b) odmítne úhradu mýta při vyzvání kontrolou pověřených osob na místě v čase kontroly, 

    pokuta – ve výši 3 000 €,v blokovém řízení ve výši 2 000 €. 

 

c) nemá ve vozidle palubní jednotku podle § 9 odst. 2 písm. a), 

    pokuta -  ve výši 2 205 €, v blokovém řízení ve výši 1 500 €. 

 

d) neoprávněně manipuluje s palubní jednotkou nebo do ni neoprávněně zasahuje, 

    pokuta – ve výši 2 250 €, v blokovém řízení ve výši 1 500 €. 

 

e) umístní ve vozidle palubní jednotku, nebo ji užívá v rozporu s § 9 odst. 2 písm. a) a b), 

f) nezadá do palubní jednotky správné a úplné technické údaje o vozidle, potřebné pro 

výpočet mýta a jeho účtování, 

g)  poskytne nesprávné nebo neúplné údaje pro výpočet mýta náhradním způsobem podle § 6, 

    pokuta – za nesplnění  podmínek podle odstavce e) až g) se uloží pokuta ve výši 160 €, 

v blokovém řízení ve výši 120 €. 

 

h) nepředloží na výzvu příslušníka Policejního sboru: 

     1. doklad o vozidle, podle kterého je možné určit nebo ověřit technické údaje vozidla, 

     2. potvrzení o úhradě mýta podle § 6 odst. 7, 

i)  nezpřístupní údaje v palubní jednotce příslušníkovi Policejní sboru nebo osobě pověřené 

výkonem kontroly, 

j)  neoznámí změnu zaregistrovaných údajů podle § 9 odst. 2 písm. c), 

    pokuta – za nesplnění podmínek podle odstavce h) až  j)  se uloží pokuta ve výši od 100 € 

do 1 000 €, v blokovém řízení od 50 € do 600 €. 

 

k)  neoprávněně vydá, pozmění nebo zfalšuje dokument vydaný pro účely posuzování shody, 

posuzování vhodnosti nebo pro účely dohledu nad posuzováním podle § 22, 

    pokuta – ve výši od 5 000 €  do 100 000 €. 

 

  Podle odstavce 8 tohoto zákona se v  případě opětovného porušení povinnosti podle   odst. 1 

písm. a) až j ) zákona do jednoho roku od nabytí účinnosti rozhodnutí o uložení pokuty  uloží 

se tomu, kdo se porušení opakovaně dopustil, pokuta ve výši dvojnásobku maximální sazby. 

Přestupky projednávají okresní úřady (mimo písm. k), v blokovém řízení orgány Policejního 

sboru. 

Účinnost zákona dnem 1. ledna 2014. 

 


