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III. 

 

Odůvodnění 
 

 

Obecná část: 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 

úpravy 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných časovým poplatkem (dále jen „návrh vyhlášky“), je předkládán na 

základě zmocnění obsaženého v ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 306/2015 Sb. stanovuje (a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá 

časovému poplatku, (b) vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku, způsob jejich 

vyplňování a evidence, a (c) způsob umístění těchto kupónů ve vozidle. 

Návrh vyhlášky stanovuje popis dvoudílných kupónů emise roku 2017 včetně jejich 

vzorů. Dále návrh vyhlášky mění rozsah pozemních komunikací, jejichž užití vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit časový poplatek. Rozsah pozemních 

komunikací podléhajících časovému zpoplatnění se navrhuje rozšířit o následující úseky dálnic: 

 D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec, 5,1 km bude navazovat na již zpoplatněnou trasu 

Měšice – Veselí nad Lužnicí; předpoklad zprovoznění v září 2017; 

 D4 Skalka – Háje (křižovatka se silnicí II/118), 4,8 km; předpoklad zprovoznění v září 

2017; 

 D11 Osičky – Hradec Králové, Kukleny, 2,5 km bude navazovat na již užívanou trasu 

Praha – Sedlice (Sedlice – Osičky zatím bez časového poplatku); předpoklad 

zprovoznění v srpnu 2017. 

Návrh vyhlášky dále rozšiřuje okruh vyjmutých úseků pozemních komunikací o dalších 

cca 99 km dálnic. Jedná se o úseky dálnic vedoucí kolem větších městských aglomerací, které 

mohou tvořit alternativní trasy pro tranzitní dopravu vedoucí přes tyto městské aglomerace, 

čímž by mělo dojít ke snížení negativního dopadu z tranzitní dopravy (vozidel o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 t) v těchto lokalitách. Rozsah pozemních komunikací podléhajících 

časovému zpoplatnění se navrhuje zúžit o následující úseky dálnic: 

 D0: Exit 16 Slivenec – Exit 26 Řepy; 

 D1: Exit 258 Kroměříž-západ – Exit 260 Kroměříž-východ; 

 D5: Exit 14 Beroun-východ – Exit 22 Beroun-západ; 

 D5: Exit 67 Ejpovice – Exit 89 Sulkov; 

 D6: Exit 1 Řepy – Exit 7 Jeneč; 

 D7: Exit 2 Letiště – Exit 3 Kněževes; 

 D8: Exit 65 Řehlovice – Exit 80 Knínice; 

 D10: Exit 3 Radonice – Exit 14 Stará Boleslav; 

 D11: Exit 1 Horní Počernice – Exit 8 Jirny; 

 D35: Exit 264 Olomouc, Topolany – Exit 276 Holice; 

 D46: Exit 21 Prostějov-jih – Exit 26 Držovice. 
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S ohledem na skutečnost, že obsahem návrhu vyhlášky jsou toliko parametrické změny 

(tj. popis kupónů včetně jejich vzorů a změny rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití 

vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit časový poplatek) 

a dílčí úpravy legislativně technického charakteru, nebylo v souladu s částí 3 Obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA) pro navržené změny hodnocení dopadů regulace 

provedeno. Tato výjimka byla na základě předloženého Plánu vyhlášek na rok 2016 schválena 

ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pod č. j. 1982/2015-OHR. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o pozemních komunikacích 

 

Návrh vyhlášky byl zpracován v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a k provedení ustanovení § 20 

odst. 1 a § 21e odst. 2 téhož zákona. Meze zákonného zmocnění nebyly překročeny. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie 

a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Návrh vyhlášky není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, neboť tyto časové 

zpoplatnění pozemních komunikací neupravují. Právní úprava na tomto úseku je plně 

ponechána v pravomoci členských států. Na oblast dotčenou předloženým návrhem vyhlášky 

se žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, nevztahují. 

 

4. Zhodnocení finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty 

 

Návrh vyhlášky nemá žádný dopad na státní rozpočet. Naopak má dopad do rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Fond“), který je podle ustanovení § 21d 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný 

k vydávání a prodeji dvoudílných kupónů, jimiž se prokazuje úhrada časového poplatku. 

Kvalifikovaný odhad nákladů spojených s vydáním a prodejem (distribucí) kupónů emise roku 

2017 činí 300 mil. Kč.  Na základě ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je Fond příjemcem peněžních prostředků 

získaných ze zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací. Kvalifikovaný odhad 

příjmů z časového zpoplatnění za rok 2017 činí 4,5 mld. Kč. 

Návrh vyhlášky přímo nezasahuje do výkonu práv a povinností hospodářských subjektů 

ani do oblasti sociální, respektive do oblasti životního prostředí. Nepředpokládá se proto žádný 

finanční dopad na uvedenou sféru. 

 

5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky nerozšiřuje ani nezpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy. Způsob 

distribuce kupónů, jimiž se prokazuje úhrada časového poplatku, je shodný od roku 1995. 

Jednotná výše časových poplatků je stanovena shodně pro celou Českou republiku, a to 

nařízením vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném 

a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. Z těchto důvodů nedochází předloženým návrhem 

vyhlášky ke zvýšení korupčního rizika. 
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6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace 

 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty časového zpoplatnění (tj. vzory 

kupónů a vymezení úseků pozemních komunikací), případně obsahuje dílčí legislativně 

technické korekce. Nepředstavuje tedy právní úpravu, která by přímo či nepřímo zakládala 

jakoukoli diskriminaci. 

 

7. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty časového zpoplatnění (tj. vzory 

kupónů a vymezení úseků pozemních komunikací), případně obsahuje dílčí legislativně 

technické korekce. Nemá tedy žádné dopady do sféry ochrany soukromí a osobních údajů. 

 

8. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu státu 

 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty časového zpoplatnění (tj. vzory 

kupónů a vymezení úseků pozemních komunikací), případně obsahuje dílčí legislativně 

technické korekce. Nemá tedy žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část: 

 

K bodům 1 až 3  

 

Návrh vyhlášky stanovuje základní změny vzhledu kupónů emise roku 2017, které zahrnují 

popis specifického ochranného prvku a základních podkladových barev všech tří druhů kupónů. 

V případě pojmu „zrakově proměnlivá barva“ se jedná o jeden z ochranných prvků, kdy se 

změnou úhlu dopadajícího světla dochází ke změně barvy. Zjednodušený slovní popis v těchto 

bodech je nezbytný, neboť uvedení pouze grafických vzorů kupónů v příloze č. 1 k vyhlášce 

nemá dostatečnou vypovídací schopnost. Nové vzory kupónů se pravidelně každý rok zavádějí 

z důvodu zamezení jejich padělání a dále z důvodu účinné kontroly splnění povinnosti uhradit 

časový poplatek za použití pozemní komunikace, jejíž obecné užití podléhá povinnosti tento 

časový poplatek uhradit. 

 

K bodu 4 

 

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající ve zrušení odkazu na původní přílohu č. 3 

k vyhlášce, která pozbyla platnosti uplynutím dne 31. prosince 2015. 

 

K bodu 5 

 

Obsahuje nové grafické vzory kupónů emise roku 2017. K důvodům viz body 1 až 3 výše. 

 

K bodu 6 

 

Obsahuje seznam pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem pro rok 2017, a to 

z důvodu stanovení přesného rozsahu zpoplatnění jednotlivých pozemních komunikací 

(dálnic). 

 

K čl. II 

 

Ponechává platnost kupónů emise roku 2016 do 9. ledna (desetidenní), resp. 31. ledna 2017 

(ostatní). 

 

K čl. III 

 

Účinnost je navržena v návaznosti na platnost ročních kupónů na 1. prosinec 2016 v souladu 

s ustanovením § 21b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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