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V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 

Podle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 2. srpna 2018, s termínem 
dodání stanovisek do 15 pracovních dnů, tj. do 23. srpna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí Bez připomínek  
Ministerstvo kultury Bez připomínek  
Ministerstvo obrany Doporučující připomínka 

K části II. Odůvodnění, obecné části, části 1. 
Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy, tabulce 
Předkladatel v tabulce v případě úseku Žernov–Lipník 
nad Bečvou (exity 283–298) uvádí, že dojde k rozšíření 
úseků dálnic zpoplatněných mýtným o 13,9 km, ze 
samotného návrhu vyhlášky však vyplývá, že dojde k 
rozšíření o 14,0 km. Vzhledem k tomu, že i další úseky 
v příloze č. 1 vyhlášky jsou uvedeny se zaokrouhlením 
na desetiny kilometru, doporučujeme uvádět ve všech 
částech materiálu přesné hodnoty, resp. sladit výše 
uvedený údaj z odůvodnění s údajem v samotném 
návrhu vyhlášky. 
Odůvodnění: 
Z důvodu přesnosti materiálu. 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., 
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně platného znění 
vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn byl upraven 
v souladu s částí II. Odůvodnění. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Bez připomínek  
Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek  
Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek  
Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek  
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek  
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Ministerstvo vnitra Doporučující připomínka 
K čl. I: 
Navrhujeme v textu novelizačního bodu slovo 
„nadpisů“ uvést v jednotném čísle. 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., 
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, 
ve znění pozdějších předpisů, byl upraven v souladu 
s připomínkou. 

Doporučující připomínka 
K odůvodnění: 
Předkladatel v rámci odůvodnění navrhované vyhlášky 
opakovaně uvádí, že povinnosti hradit mýtné za užití 
komunikace podléhají vozidla s celkovou hmotností  
do 3,5 t. Upozorňujeme, že tato vozidla používají 
časové kupóny (dálniční známky s vyznačenou dobou 
platnosti), nepodléhají tedy mýtnému systému. 
Mýtnému podléhají motorová vozidla o největší 
povolené hmotnosti přes 3,5 t. Doporučujeme proto 
odůvodnění upravit. 

Připomínka je akceptována 
Odůvodnění návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací 
zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů, 
bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  
Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  
Ministerstvo zemědělství Bez připomínek  
Ministerstvo životního prostředí Bez připomínek  
Úřad vlády ČR – Kabinet vedoucího 
Úřadu vlády 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility Doporučující připomínka 
Odůvodnění návrhu je však nutno upravit, neboť 
mýtnému podléhají silniční motorová vozidla, jejichž 
největší povolená hmotnost činí více než 3,5 t, nikoli 
vozidla do 3,5 t. 

Připomínka je akceptována 
Odůvodnění návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací 
zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů, 
bylo upraveno v souladu s připomínkou. 

Česká národní banka Bez připomínek  
Hospodářská komora ČR Bez připomínek  
Hlavní město Praha Bez připomínek  
Krajský úřad Jihočeského kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Jihomoravského kraje Bez připomínek  
Krajský úřad kraje Vysočina Bez připomínek  
Krajský úřad Karlovarského kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje Bez připomínek  
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Krajský úřad Libereckého kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad Olomouckého kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Pardubického kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Plzeňského kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Ústeckého kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Zlínského kraje Bez připomínek  
Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek  
Sdružení místních samospráv ČR Zásadní připomínka 

Zcela nesouhlasíme s novým zpoplatněním úseku D3 
mezi obcemi Ševětín a Úsilné. Kvůli paralelnímu 
vedení bezplatné komunikace II/603 lze předpokládat, 
že část nákladní dopravy bude využívat právě ji 
a negativně ovlivňovat obce ležící na její trase. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
V rámci výkonového zpoplatnění nejsou aplikovány 
jakékoliv výjimky z povinnosti uhradit mýtné za užití 
dálnic, resp. veškerá dálniční síť je výkonově zpoplatněna 
v celém svém rozsahu. Nadto dodáváme, že v případě 
omezení tranzitní nákladní dopravy na silnici II/603 je 
možné využít institut obsaženého v § 24a zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. zákaz nebo omezení tranzitní 
nákladní dopravy prováděné vozidlem či jízdní soupravou, 
jejichž největší povolená hmotnost činí 12 t a více 
stanovením místní úpravy provozu na dané pozemní 
komunikaci podle zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
V neposlední řadě je nutné uvést, že aspekty provozu 
těžkých nákladních vozidel totiž nevytváří předpoklady 
pro objíždění obchvatů měst a obcí, neboť takovéto 
objíždění by sebou přineslo značné finanční ztráty řidiči 
a provozovateli vozidla (ztráta času, větší spotřeba 
pohonných hmot, větší opotřebení vozidla atd.). 
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 Zásadní připomínka 
Zcela nesouhlasíme s novým zpoplatněním úseku D1 
v úseku Žernov a Lipník nad Bečvou. Kvůli 
paralelnímu vedení bezplatné komunikace I/47 lze 
předpokládat, že část nákladní dopravy bude využívat 
právě ji a negativně ovlivňovat obce ležící na její trase. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
V rámci výkonového zpoplatnění nejsou aplikovány 
jakékoliv výjimky z povinnosti uhradit mýtné za užití 
dálnic, resp. veškerá dálniční síť je výkonově zpoplatněna 
v celém svém rozsahu. Nadto dodáváme, že v souladu 
s § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou silnice 
I. třídy určeny pro dálkovou a mezistátní dopravu. V tomto 
případě silnice I/47 je taktéž určena pro dálkovou 
a mezistátní dopravu, která může být realizována vozidlem 
či jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost 
může činit 12 t a více. 

Doporučující připomínka 
Pro přehlednost doporučujeme neexistující název 
„Žernov“ pro úsek dálnice D1 upravit na vhodnější 
místní název „Žernava“, případně „Přerov II-
Předmostí“. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Název úseku vychází z názvů jednotlivých 
mimoúrovňových křižovatek a s tím spojených exitů. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB4BDA27J)



5 
 

Městys Ševětín Doporučující připomínka 
K příloze č. 1 vyhlášky 470/2012 Sb., která nově 
stanovuje úsek dálnice D3 podléhající mýtnému 
Mezno–Úsilné (exity 62–131) 69,9 km. 
Odůvodnění: 
Nově stanovený úsek Mezno–Úsilné podléhající 
zpoplatnění mýtným se částečně přímo týká katastru 
městyse Ševětín. Právě probíhající výstavba úseků 
dálnice D3, Bošilec–Ševětín a Ševětín–Borek, měnící 
silnici I. třídy na dálnici D3, zpoplatněním úseku 
dálnice jednoznačně ztíží dopravní situaci nejen 
v Ševětíně ale i v obci Vitín a v obci Chotýčany, 
protože lze předpokládat, že výjezdy z dálnice 
u městyse Ševětín a u obce Lhotice budou využívány 
pro neplacení mýtného na dálnici. Například při cestě 
z Veselí nad Lužnicí, pokud se u Ševětína vyjede 
z dálnice D3 na silnici III/10570 a dále na navazující 
II/603 a bude se pokračovat směrem na České 
Budějovice, ušetří se mýtné za cca 20 km. Městys 
Ševětín je navíc přetížen nákladní dopravou z místního 
kamenolomu, tudíž vybudováním dálnice D3 se 
pravděpodobně ještě zhorší nákladní doprava centrem 
Ševětína, která je již v současnosti pro obyvatele 
neúnosná. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
V rámci výkonového zpoplatnění nejsou aplikovány 
jakékoliv výjimky z povinnosti uhradit mýtné za užití 
dálnic, resp. veškerá dálniční síť je výkonově zpoplatněna 
v celém svém rozsahu. Nadto dodáváme, že v případě 
omezení tranzitní nákladní dopravy na silnici II/603 
a III/10570 je možné využít institut obsaženého v § 24a 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. zákaz nebo omezení tranzitní 
nákladní dopravy prováděné vozidlem či jízdní soupravou, 
jejichž největší povolená hmotnost činí 12 t a více 
stanovením místní úpravy provozu na dané pozemní 
komunikaci podle zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
V neposlední řadě je nutné uvést, že aspekty provozu 
těžkých nákladních vozidel totiž nevytváří předpoklady 
pro objíždění obchvatů měst a obcí, neboť takovéto 
objíždění by sebou přineslo značné finanční ztráty řidiči 
a provozovateli vozidla (ztráta času, větší spotřeba 
pohonných hmot, větší opotřebení vozidla atd.). 
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Obec Vitín Doporučující připomínka 
K příloze č. 1 vyhlášky 470/2012 Sb., která nově 
stanovuje úsek dálnice D3 podléhající mýtnému 
Mezno–Úsilné (exity 62–131) 69,9 km. 
Odůvodnění: 
Nově stanovený úsek Mezno–Úsilné podléhající 
zpoplatnění mýtným se částečně přímo týká katastru 
obce Vitín. Právě probíhající výstavba úseku dálnice D3 
Ševětín–Borek měnící silnici I. třídy na dálnici D3 
a zpoplatněním úseku dálnice jednoznačně ztíží 
dopravní situace nejen ve Vitíně, ale i v sousedních 
obcích jako je městys Ševětín nebo obec Chotýčany. 
Lze předpokládat, že výjezdy z dálnice u městyse 
Ševětín a obce Lhotice budou využívány pro neplacení 
mýtného na dálnici. Například při cestě z Prahy nebo 
z Tábora směr Č. Budějovice vyjedete z dálnice 
u Ševětína na silnici III. třídy č. 10570 a dále na 
navazující silnici II. třídy č. 603 a budete pokračovat 
městysem Ševětín, naší obcí Vitín a obcí Chotýčany 
směrem České Budějovice, ušetříte mýtné za cca 20 km. 
Obec Vitín je již nyní velmi zatížena dopravou, celou 
obcí prochází silnice II. třídy č. 603 a navíc se zde 
zvyšuje nákladní doprava převážející materiál 
z kamenolomu v Ševětíně. Po vybudování dálnice D3 
se pravděpodobně ještě situace v nákladní dopravě 
zhorší. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
V rámci výkonového zpoplatnění nejsou aplikovány 
jakékoliv výjimky z povinnosti uhradit mýtné za užití 
dálnic, resp. veškerá dálniční síť je výkonově zpoplatněna 
v celém svém rozsahu. Nadto dodáváme, že v případě 
omezení tranzitní nákladní dopravy na silnici II/603 
a III/10570 je možné využít institut obsaženého v § 24a 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. zákaz nebo omezení tranzitní 
nákladní dopravy prováděné vozidlem či jízdní soupravou, 
jejichž největší povolená hmotnost činí 12 t a více 
stanovením místní úpravy provozu na dané pozemní 
komunikaci podle zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
V neposlední řadě je nutné uvést, že aspekty provozu 
těžkých nákladních vozidel totiž nevytváří předpoklady 
pro objíždění obchvatů měst a obcí, neboť takovéto 
objíždění by sebou přineslo značné finanční ztráty řidiči 
a provozovateli vozidla (ztráta času, větší spotřeba 
pohonných hmot, větší opotřebení vozidla atd.). 
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Obec Chotýčany Doporučující připomínka 
K příloze č. 1 vyhlášky 470/2012 Sb., která nově 
stanovuje úsek dálnice D3 Mezno–Úsilné (exity 62–
131) 69,9 km jako úsek podléhající mýtnému. 
Odůvodnění: 
Nově stanovený úsek Mezno–Úsilné podléhající 
zpoplatnění mýtným se mimo jiné týká i katastru obce 
Chotýčany. Právě probíhající výstavba úseků dálnice 
D3 Bošilec–Ševětín a Ševětín–Borek, měnící silnici 
I. třídy na dálnici D3, zpoplatněním úseku dálnice 
jednoznačně ztíží dopravní situaci nejen 
v Chotýčanech, ale i v obci Vitín a Ševětín. Lze 
předpokládat, že sjezdy z dálnice u městyse Ševětín 
a u obce Lhotice budou využívány jako možnost, jak 
obejít placení mýtného na tomto úseku dálnice. 
Například při cestě z Veselí nad Lužnicí do Českých 
Budějovic, pokud se u Ševětína vyjede z dálnice D3 na 
silnici III/10570 a dále na navazující silnici II/603, 
ušetří řidiči mýtné za cca 20 km. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
V rámci výkonového zpoplatnění nejsou aplikovány 
jakékoliv výjimky z povinnosti uhradit mýtné za užití 
dálnic, resp. veškerá dálniční síť je výkonově zpoplatněna 
v celém svém rozsahu. Nadto dodáváme, že v případě 
omezení tranzitní nákladní dopravy na silnici II/603 
a III/10570 je možné využít institut obsaženého v § 24a 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. zákaz nebo omezení tranzitní 
nákladní dopravy prováděné vozidlem či jízdní soupravou, 
jejichž největší povolená hmotnost činí 12 t a více 
stanovením místní úpravy provozu na dané pozemní 
komunikaci podle zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
V neposlední řadě je nutné uvést, že aspekty provozu 
těžkých nákladních vozidel totiž nevytváří předpoklady 
pro objíždění obchvatů měst a obcí, neboť takovéto 
objíždění by sebou přineslo značné finanční ztráty řidiči 
a provozovateli vozidla (ztráta času, větší spotřeba 
pohonných hmot, větší opotřebení vozidla atd.). 
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