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VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 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. 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. a zá-
kona č. 227/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných
pozemních komunikací a o změně vyhlášky Minister-
stva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb., vyhlášky
č. 14/2009 Sb. a vyhlášky č. 483/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se slovo „pravým“ nahrazuje slo-
vem „levým“ a slovo „levým“ se nahrazuje slovem
„pravým“.

2. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „včetně zvětšených kontur stejných pís-
men,“.

3. V § 4 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. f) a v § 5
odst. 5 se slova „rychlostní silnice“ nahrazují slovy
„silnice pro motorová vozidla“.

4. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím
se motivem osobního vozidla, která na přední
straně kupónu částečně překrývá opticky varia-
bilní barvu,“.

5. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „včetně zvětšených kontur stejných pís-
men,“.

6. V § 4 odst. 3 písmeno i) zní:

„i) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím
se motivem osobního vozidla, která na přední
straně částečně překrývá opticky variabilní
barvu,“.

7. V § 4 odstavec 5 zní:

„(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity
u kupónu platného pro:

jeden rok barvy modrá a zelená,
jeden měsíc barvy růžová a zelená,
deset dnů barvy žlutozelená a zelená.“.

8. V § 5 odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Piktogram vozidla symbolizující hmotnostní
kategorii vozidla je umístěn na přední straně v pravé
dolní části u kupónů pro jeden měsíc a deset dnů a v levé
dolní části u kupónu pro jeden rok. Na zadní straně je
piktogram umístěn v pravé dolní části u kupónu pro
jeden rok a ve střední dolní části pro ostatní druhy
kupónů. Piktogram je vysoký 3,2 mm a široký 8,5 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené
hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je na obou stra-
nách kupónu umístěn v levé střední části.

(3) Číslo označující rok platnosti je na přední
straně kupónu umístěno v horní polovině pod rámeč-
kem pro zápis registrační značky a na zadní straně
v horní polovině kupónu. Číslice jsou vysoké 9 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední
straně kupónu umístěno v dolní pravé části a na zadní
straně kupónu v levé dolní části. Písmeno R je vysoké
23 mm a písmena M a D jsou vysoká 22 mm. Kontura
všech písmen je umístěna ve střední části obou stran
kupónu, písmeno R je vysoké 32 mm a písmena M
a D jsou vysoká 29 mm.“.

9. V § 5 odstavce 6 až 8 znějí:

„(6) Opticky variabilní holografická fólie je na
přední straně kupónu umístěna v jeho levé spodní části.
Prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu.
Motiv tištěný opticky variabilní barvou je umístěn
v levé spodní části přední strany a v pravé spodní části
zadní strany kupónu. Motiv je na přední straně kupónu
částečně zakryt holografickou fólií.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na
přední straně kupónu umístěn v jeho horní části. Rá-
meček je 5 mm vysoký a široký přes celou šířku ku-
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pónu. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna
přímo v rámečku vlevo.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové
číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední
straně kupónu ve střední části nad písmenem označují-
cím dobu platnosti. Série je umístěna vlevo od šestimíst-
ného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluo-
rescenci v UV záření.“.

10. V § 6 odstavce 2 až 8 znějí:

„(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou
hmotnostní kategorii vozidla je umístěn v horní části
vlevo od symbolů dopravních značek. Piktogram je vy-
soký 3,2 mm a široký 8,5 mm.

(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené
hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v horní
části kupónu pod symboly dopravních značek.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve

spodní části kupónu přes písmeno označující dobu
platnosti. Číslice jsou vysoké 4 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno
ve spodní části kupónu a je vysoké 14,5 mm. Kontury
písmen jsou umístěny ve střední části kupónu, písmena
jsou vysoká 29 mm.

(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „sil-
nice pro motorová vozidla“ jsou umístěny v pravé
horní části nad údajem o největší povolené hmotnosti
vozidla. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm
vysoké a 4,5 mm široké.

(7) Opticky variabilní holografická fólie je umís-
těna v pravé spodní části a částečně překrývá motiv
tištěný opticky variabilní barvou.

(8) Rámeček pro zápis registrační značky je vy-
soký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové
podložce zadní strany kupónu otočený o 908. Vpravo
od rámečku jsou písmena RZ vysoká 2 mm.“.
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11. Příloha č. 1 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
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12. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Sbírka zákonů č. 333 / 2010Částka 122 Strana 4637



13. Příloha č. 3 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.
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14. Příloha č. 4 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 s výjimkou čl. I bodu 11, který nabývá účinnosti
dnem 1. prosince 2010.

Ministr:

JUDr. Bárta v. r.
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