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VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2022,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006
Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb.,
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zá-
kona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 227/2019 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., k provedení
§ 38b odst. 5 a § 38d odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zá-
kon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky
č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky
č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky
č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky
č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky
č. 26/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky
č. 338/2015 Sb. a vyhlášky č. 208/2018 Sb., se mění
takto:

1. V nadpisu nad označením § 51a se slova
„(K § 38b odst. 6 zákona)“ nahrazují slovy
„(K § 38b odst. 5 zákona)“.

2. Nadpis § 51a zní:

„Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního
kontrolního vážení“.

3. V § 51a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Nízkorychlostním kontrolním vážením
může být provedena kontrola
a) hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy,

b) poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě,
c) rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny

náprav,

d) rozměrů vozidla a jízdní soupravy včetně ná-
kladu,

e) dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní
soupravě.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

4. V § 51b odst. 1 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 10 zní:

„c) údaje o největší povolené hmotnosti vozidla,
o největší povolené hmotnosti na nápravu a sku-
pinu náprav vozidla a o největších povolených
rozměrech vozidla a jeho nákladu vyplývající ze
zvláštního právního předpisu10),

10) Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech
a spojitelnosti vozidel.“.

5. V § 51b odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) údaje o největší technicky přípustné hmotnosti
vozidla a jízdní soupravy a, jsou-li k dispozici,
údaje o největší technicky přípustné hmotnosti
na jednotlivé nápravy,“.

Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písme-
na e) až q).

6. V § 51b odst. 1 písm. e) se slova „a okamžité
hmotnosti vozidla“ nahrazují slovy „ , okamžité
hmotnosti vozidla a jízdní soupravy a okamžitých
rozměrů vozidla a jeho nákladu,“.

7. V § 51b odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

„h) výsledek kontroly poměru hmotnosti vozidel
v jízdní soupravě a dodržení podmínek spojitel-
nosti vozidel v jízdní soupravě,“.

Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písme-
na i) až r).

8. V § 51b odst. 1 písm. n) se za slovo „pří-
jmení“ vkládají slova „a podpis“.

9. V § 51b se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Doklad neobsahuje údaje podle odstavce 1,
které nebyly nízkorychlostním kontrolním vážením
zjišťovány.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
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10. V nadpisu nad označením § 51c se slova
„(K § 38d odst. 5 zákona)“ nahrazují slovy
„(K § 38d odst. 4 zákona)“.

11. Nadpis § 51c zní:

„Rozsah a způsob provádění vysokorychlostního
kontrolního vážení a náležitosti dokladu

o výsledku vysokorychlostního
kontrolního vážení“.

12. V § 51c se vkládají nové odstavce 1 a 2,
které znějí:

„(1) Vysokorychlostním kontrolním vážením
se provádí kontrola

a) hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy,

b) rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny
náprav.

(2) Vysokorychlostní kontrolní vážení se pro-
vádí nepřenosnými vysokorychlostními vahami,
které jsou umístěny ve vozovce, a to v místě, které
je k tomu stavebně-technicky způsobilé. Při prová-
dění vysokorychlostního kontrolního vážení řidič
vozidla nebo jízdní soupravy toto místo přejede
a o průběhu vysokorychlostního vážení je pořízen
obrazový záznam obsahující nejméně čelní a zadní
pohled na vozidlo nebo jízdní soupravu a tabulky se
státní poznávací značkou. Vysokorychlostní kon-
trolní vážení nemusí být prováděno v nepřetržitém
režimu.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3
a 4.

13. V § 51c odst. 3 písmeno c) zní:

„c) údaje o největší povolené hmotnosti vozidla
a o největší povolené hmotnosti na nápravu
a skupinu náprav vozidla vyplývající ze zvlášt-
ního právního předpisu10),“.

14. V § 51c odst. 3 písm. j) se slova „oprávněné
osoby vlastníka pozemní komunikace nebo jím po-
věřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo jím
pověřené osoby“ nahrazují slovy „osoby, která vy-
dala doklad“.

15. V § 51c odst. 3 písm. k) se slova „a čas“
zrušují.

16. V § 51d odstavec 1 zní:

„(1) Vážní lístek obsahuje

a) údaje uvedené v § 51c odst. 3 písm. a) až e), g)
a i),

b) údaje o státní poznávací značce vozidla nebo
tažného vozidla soupravy, o rozlišovací značce
státu registrace tažného vozidla, o státní pozná-
vací značce přípojného vozidla a o rozlišovací
značce státu registrace přípojného vozidla,

c) údaj o jménu, popřípadě jménech, a příjmení
osoby, která vydala vážní lístek, a

d) údaj o datu a času vyhotovení vážního lístku.“.

17. Příloha č. 10 zní:
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„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2022.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. března 2022

o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona
č. 89/2018 Sb.:

§ 1

Dnem 30. března 2022 se k budování českoslo-
venské měny vydává pamětní bankovka po 100 Kč
vzoru 2022 (dále jen „bankovka“).

§ 2

(1) Bankovka je 84 mm široká a 194 mm dlouhá.
Přípustná odchylka v její šířce je 1,5 mm a v její dél-
ce 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbar-
veném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem,
běločarým vodoznakem a ochranným proužkem.

(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na nepotiš-
těném okraji bankovky (dále jen „kupon“) a tvoří jej
portrét Karla Engliše. Vedle stupňovitého vodo-
znaku s portrétem Karla Engliše je směrem ke středu
bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu
„100“ a květ sasanky.

(3) Ochranný proužek o šířce 1,4 mm je zapuš-
těn do papíru v kolmém směru k delší straně ban-
kovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany
v její pravé polovině. V průsvitu je na proužku či-
telný opakující se negativní mikrotext „1880 – 1961“
a dva trojlístky.

(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutisko-
vou značkou ve střední dolní části tiskového obrazce
lícní a rubové strany v podobě linek a plošek v kruhu.
V průsvitu proti světlu se linky a plošky soutiskové
značky z obou stran bankovky spojí ve stylizovaná
písmena KE.

(5) Bankovkový papír použitý pro tisk banko-
vek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými
vlákny o délce přibližně 6 mm.

(6) Na lícní i rubové straně bankovky jsou tis-
kem z plochy vytištěny na kuponu žluté kroužky.

§ 3

(1) Na líci bankovky je v levé části tiskového
obrazce portrét československého ministra financí
a pozdějšího guvernéra Národní banky Českoslo-
venské Karla Engliše. Je vytištěn tiskem z hloubky
v barvě tmavohnědé. Text „KAREL ENGLIŠ“ je
umístěn vlevo od portrétu a je vytištěn rovněž tiskem
z hloubky v barvě tmavohnědé. Vpravo od portrétu
je vyobrazena budova ústředí České národní banky
v Praze se sousoším Světlonoše se lvem, která je vy-
tištěna tiskem z plochy v odstínech zelené, okrové
a hnědé barvy. Kolem sousoší je v řádcích opakující
se pozitivní a negativní mikrotext se jmény předsta-
vitelů centrální banky v letech 1919 – 2022. V dolní
části budovy je umístěn hologram s motivem Řádu
Tomáše Garrigue Masaryka III. třídy vzor 1990
s portrétem T. G. Masaryka z levého profilu. Vpravo
od budovy je tiskem z hloubky vytištěna část slezské
orlice v odstínech tmavohnědé barvy. Při spodním
okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno
tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé jméno autor-
ky výtvarného návrhu bankovky „EVA HAŠKOVÁ
INV.“, vpravo jméno rytce „MARTIN SRB SC.“.

(2) V pravé části tiskového obrazce je ve dvou
řádcích umístěn text označující nominální hodnotu
bankovky „STO KORUN ČESKÝCH“, pod ním je
ve dvou řádcích uveden text označující název emisní
banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“. Plocha pís-
men slova „STO“ je vyplněna opakujícím se mikro-
textem „STO“. Vpravo od hologramu je označení
představitele emisní banky textem „GUVERNÉR“
a faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání ban-
kovky „2022“ je umístěn pod textem „GUVER-
NÉR“. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem
z hloubky v barvě tmavohnědé. Na pásu při pravém
okraji bankovky je negativně vyznačeno číslo „100“
a opakující se mikrotext „100“. Podtisk bankovky je
vytištěn tiskem z plochy s drobným rastrem v odstí-
nech zelené, hnědé a okrové barvy.

(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem
z hloubky v odstínech zelené barvy hodnotové číslo
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„100“ označující nominální hodnotu bankovky. Plo-
cha číslic je vyplněna opakujícím se mikrotextem
„KE“. V dolní části kuponu je vytištěn v kruho-
vé ploše tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé
květ sasanky. V kruhové ploše s květem sasanky je
umístěn skrytý obrazec, který při určitém úhlu do-
padu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo „100“.

§ 4

(1) Na rubu bankovky je uprostřed tiskového
obrazce vytištěno vyobrazení dvojice Gigantů z prů-
čelí budovy Clam-Gallasova paláce v Praze. Vlevo
od vyobrazení dvojice Gigantů je vytištěno průčelí
Clam-Gallasova paláce v Praze, někdejšího sídla mi-
nisterstva financí Republiky československé. Vlevo
od sousoší nahoře je umístěn velký státní znak České
republiky. Průčelí Clam-Gallasova paláce, sousoší
a státní znak jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě
tmavohnědé. Na pásu při levém okraji bankovky
je negativně vyznačeno číslo „100“ a opakující se
mikrotext „100“. Souběžně se spodní stranou ban-
kovky je dole umístěn text „PADĚLÁNÍ BANKO-
VEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“. Při spod-
ním okraji bankovky je drobným písmem vlevo
vytištěn text „© ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“,
uprostřed text „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
STÁTNÍ PODNIK, PRAHA“ a vpravo jméno rytce

„MARTIN SRB SC.“. Všechny uvedené části tisko-
vého obrazce a výplně hlubotiskových kontur jsou
vytištěny tiskem z plochy v odstínech zelené,
okrové, oranžové, hnědé a modré barvy.

(2) V horní části kuponu je vytištěno tiskem
z hloubky v odstínech zelené a okrové barvy číslo
„100“ označující nominální hodnotu bankovky.
Plocha číslic je vyplněna opakujícím se mikro-
textem „100“.

(3) Označení série bankovky 2 velkými pís-
meny abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné
pořadové číslo bankovky jsou vytištěny ve vodorov-
ném směru vpravo dole na kuponu a svislém směru
vlevo nahoře. Obě označení série a pořadová čísla
bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě
černé.

§ 5

Vyobrazení bankovky s přetiskem „SPECI-
MEN“ je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. břez-
na 2022.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 50/2022 Sb.

Vyobrazení pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 k budování československé měny

(lícní a rubová strana)
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