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II. 

Odůvodnění 
Obecná část: 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
Návrh vyhlášky novelizuje stávající vyhlášku č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací 
zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů. 
Přijetí návrhu je nezbytné z důvodu změn v rozsahu nově zprovozněných úseků dálnic v průběhu 
roku 2019. Konkrétně se jedná o následující dálnice, které budou zprovozněny v roce 2019: 

Pozemní komunikace Úsek Délka [km]  
D1 Žernov–Lipník nad Bečvou (exity 283–298) 13,9 
D3 Veselí nad Lužnicí, jih–Úsilné (exity 107–131)* 21,3 

* Úsek dálnice D3 Veselí nad Lužnicí, jih–Úsilné (exity 107–131) vznikne dokončením dvou staveb 
dálnice D3, a sice úseku Bošilec–Ševětín (stavba 0309/I) a úseku Ševětín–Borek (stavba 0309/II), 
čímž se propojí stávající úseky dálnice D3 Mezno–Veselí nad Lužnicí, jih (exity 62–107) a Borek–
Úsilné (km 128–131), které jsou výkonově zpoplatněny. 
Celkem se zvýší délka zpoplatněných pozemních komunikací u dálnic na cca 1 277 km. Na základě 
dosud předepsaného mýtného v úsecích bezprostředně navazujících na nově zprovozněné mýtné 
úseky lze předpokládat (při zhruba stejném rozsahu mýtných operací a skladbě vozového parku 
v mýtném systému) jen nepatrné zvýšení předepsaného mýtného za rok. 
Návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky, konkrétně uvedeném v § 20 odst. 1 
a § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“). 
S ohledem na skutečnost, že návrh vyhlášky obsahuje výhradně parametrické změny (rozsah 
zpoplatněných pozemních komunikací), nebylo v souladu s částí 3 Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA) pro navržené změny hodnocení dopadů regulace zpracováno. Tato výjimka 
byla na základě předloženého Plánu vyhlášek na rok 2018 schválena ministrem spravedlnosti 
a předsedou Legislativní rady vlády. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o pozemních komunikacích 
Návrh vyhlášky byl zpracován v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích, 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. 
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4. Zhodnocení finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty 
Návrh vyhlášky nemá významný dopad na státní rozpočet, resp. na rozpočet Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „Fond“), který je podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích příjemcem peněžních prostředků získaných ze zpoplatnění. V souladu s ustanovením 
§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů, Fond též financuje zavedení a provozování systému 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 2018 cca 1,7 mld. Kč včetně DPH a kvalifikovaný odhad příjmů za rok 2018 bude činit 10,5 
mld. Kč. 
Úpravy nebudou mít vzhledem k nepatrnému rozsahu změn sociální dopad ani negativní dopad na 
podnikatelskou sféru a životní prostředí nebo rovnost žen a mužů, národnostní menšiny nebo sociálně 
slabší skupiny obyvatel. Rovněž tak nebudou mít dopad na ochranu soukromí a osobních údajů, jakož 
ani na možnost korupčního jednání. 
 
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, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
mýtné). 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 výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
mýtné. 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 výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
mýtné). Nemá tedy žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část: 
 
K čl. I 
Stávající příloha č. 1 se nahrazuje za novou z důvodu její přehlednosti oproti změnám pouze 
v některých řádcích. Rozsah pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností do 
3,5 t podléhá povinnosti uhradit mýtné, je rozveden v obecné části. 
 
K čl. II 
Účinnost je navržena na 1. leden 2019, neboť ke změnám rozsahu zpoplatněných pozemních 
komunikací docházelo vždy k 1. lednu též v předchozích letech. 
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