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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. 470/2012 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb. (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 (dále jen „zákon o 

PK“). 

Vyhláška č. 470/2012 Sb. stanovuje (a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá 

mýtnému, (b) evidenci údajů v systému elektronického mýtného včetně nakládání 

s elektronickým zařízením, a (c) způsob výpočtu nákladů a stanovení sazeb mýtného. 

Návrh vyhlášky mění rozsah pozemních komunikací, jejichž užití vozidly o největší 

povolené hmotnosti nad 3,5 t podléhá povinnosti uhradit mýtné. Rozsah pozemních komunikací 

podléhajících mýtnému se navrhuje rozšířit o následující úseky dálnic a silnic I. třídy: 

 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, 6 km bude navazovat na již užívanou trasu 

Praha – Sedlice; předpoklad zprovoznění v srpnu 2017; 

 I/11 Český Těšín, Svibice – Mosty u Jablunkova, st. hranice; předpoklad zprovoznění 

v září 2017. V tomto případě se nemění začátek a konec úseku, ale z důvodu nových 

obchvatů obcí se mění částečně trasa a tím i prodlužuje celková délka zpoplatněného 

úseku. 

Návrh vyhlášky dále ruší v § 17 pojem „rychlostní silnice“, zrušený zákonem 

č. 268/2015 Sb., kterým byl novelizován zákon o PK. Návrh proto neupravuje celou 

problematiku této vyhlášky. 

 

S ohledem na skutečnost, že obsahem návrhu vyhlášky jsou toliko parametrické změny 

(tj. změny rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití vozidly o největší povolené hmotnosti 

nad 3,5 t podléhá povinnosti uhradit mýtné) a zrušení již neplatného názvu kategorie pozemní 

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

 

Návrh vyhlášky byl zpracován v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona o PK, a 

k provedení ustanovení § 20 odst. 1 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 rozsah 

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 § 20 odst. 

4 zákona o PK příjemcem peněžních prostředků získaných ze zpoplatnění. V souladu 

s ustanovením § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, Fond též financuje zavedení a provozování sytému 

elektronického mýtného. V souladu se smlouvou o poskytování služeb souvisejících 

s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České 

republice budou činit provozní náklady v roce 2017 cca 1,7 mld. Kč včetně DPH a 

kvalifikovaný odhad příjmů za rok 2017 bude činit 9,2 – 9,5 mld. Kč, z toho z důvodu rozšíření 

pozemních komunikací podléhajících mýtnému cca 60 mil. 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 

zásadní finanční dopad na uvedenou sféru. 

 

5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky nerozšiřuje ani nezpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy. Systém 

elektronického mýtného je shodný od roku 2007. Výše sazeb mýtného 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. 

 

6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace 

 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty výkonového zpoplatnění (tj. 

vymezení úseků pozemních komunikací a zrušení již neplatného pojmu „rychlostní silnice“). 

Nepředstavuje tedy právní úpravu, která by přímo či nepřímo zakládala jakoukoli diskriminaci. 
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7. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty výkonového zpoplatnění (tj. 

vymezení úseků pozemních komunikací a zrušení již neplatného pojmu „rychlostní silnice“). 

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. 

 

 

 

 

Zvláštní část: 
 

K čl. I: 

Bod 1.: zrušení pojmu „rychlostní silnice“ z důvodu zrušení této kategorie pozemní 

komunikace, provedené zákonem č. 268/2015 Sb., který novelizoval zákon o PK. Od roku 2016 

neobsahuje silniční síť v České republice žádnou rychlostní silnici. 

Bod 2.: nahrazení stávajících příloh č. 1 a 2 za nové z důvodu jejich přehlednosti oproti změnám 

pouze v některých řádcích. Rozšíření pozemních komunikací, navržených k zpoplatnění 

mýtným, je konkrétně rozvedeno v obecné části. 

 

K čl. II: 

Účinnost je navržena na 1. leden 2017. Stejné datum účinnosti (tj. k 1. lednu) bylo navrženo a 

schváleno též v předchozích letech. 
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