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PREZIDENT REPUBLIKY PODEPSAL NOVELU OMEZUJÍCÍ BILLBOARDY U SILNIC A  

NOVELU UMOŽŇUJÍCÍ POUŽÍVAT PŘÍPOJNÉ VOZÍKY K PŘEPRAVĚ DĚTÍ ZA JÍZDNÍM KOLEM 
 

 

 
Dne 18. května 2012 podepsal prezident republiky několik zákonů, z nichž dva se dotýkají 

problematiky pozemních komunikací a silničního provozu. 
 

 
1.  Zákon ze dne 4. května 2012, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
 

Touto novelou zákona o pozemních komunikacích se mj. výrazně zpřísňují podmínky pro 
umisťování reklamních zařízení (zejm. billboardů) v blízkosti dálnic a silnic I. třídy. Nový zákon 
nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve 
Sbírce zákonů. Bude-li tedy novela vyhlášena ve Sbírce zákonů ještě v květnu, bude účinná od 1. 
srpna 2012, v opačném případě od 1. září 2012. O přesném datu jejího vyhlášení budeme 

informovat.  
 
Nově bude díky této novele platit, že jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace 
v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit, pouze 

slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 
200 metrů od reklamního zařízení. Dosavadní reklamní zařízení, která uvedenému novému 
požadavku nevyhoví, bude možné nadále provozovat po dobu uvedenou v povolení, nejdéle však 
po dobu 5 let. 

 
Novela rovněž zavádí možnost poskytnutí slevy na mýtném, čímž se naplňuje dohoda mezi 
sdružením dopravců a Ministerstvem dopravy. Nově bude platit, a to v tomto případě již ode dne 
vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, že 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. 
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2.  Zákon ze dne 4. května 2012, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích (zákon o silničním provozu) a o změnách některých dalších souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Cílem této novely je umožnit užívání přípojných vozíků k přepravě dětí za jízdním kolem a vlečení 
dítěte jedoucího na dětském kole za jiným jízdním kolem pomocí spojovací tyče. O obsahu této 
novely zákona o silničním provozu jsme již v nedávné době podrobně informovali*). Tato novela 

bude účinná hned ode dne jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, o čemž pochopitelně budeme rovněž 
informovat.  

 
 

 
O den dříve, tj. dne 17. května 2012, podepsal prezident republiky také novelu zákona o 

silničním provozu související se zavedením dohody o vině a trestu do českého trestního práva. O této 
novele, která je součástí zákona ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony , jsme 
rovněž již informovali*).  
 
 

 
 
 
Květen 2012 

 
 

                                                   
*) Viz http://www.autoklub.cz/acr/informacezakony/zakony/2012/pdf/0516/cykl_voziky_vina_a_trest.pdf.  

http://www.autoklub.cz/acr/informacezakony/zakony/2012/pdf/0516/cykl_voziky_vina_a_trest.pdf

