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V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších 
předpisů 

Podle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 5. září 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 15 pracovních dnů, tj. do 26. září 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí Doporučující připomínka 

K Odůvodnění 
Doporučujeme názvy jednotlivých bodů obecné části odůvodnění 
uvést do souladu s Legislativními pravidly vlády a doplnit chybějící 
body (viz čl. 14 odst. 1 ve spojení s čl. 16 odst. 4). 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Odůvodnění je v souladu s legislativními 
pravidly vlády, neboť obsahuje veškeré 
náležitosti předepsané pro odůvodnění v čl. 14 
odst. 1. Je zcela pochopitelné, že jednotlivé 
požadavky uvedené v čl. 14 odst. 1 legislativních 
pravidel vlády nebudou doslovně přepsány 
do názvů jednotlivých bodů odůvodnění, nýbrž 
budou v těchto bodech věcně obsaženy. 

Doporučující připomínka 
K čl. II materiálu (Přechodné ustanovení) 
Doporučujeme v přechodném ustanovení slova „ve znění pozdějších 
předpisů“ nahradit slovy „ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky“. Jedná se o standardní legislativní vyjádření 
přechodného režimu v právních předpisech. 

Připomínka je akceptována 
Chybou při vkládání návrhu vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání 
pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem, ve znění pozdějších předpisů, došlo 
k záměně a do elektronické knihovny 
legislativního procesu Úřadu vlády České 
republiky byl vložen návrh vyhlášky pro vnitřní 
připomínkové řízení, který byl posléze upraven 
do podoby, která odpovídá požadavku 
Ministerstva financí. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek  
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Ministerstvo obrany Doporučující připomínka 
Doporučujeme sladit údaje u nově zpoplatněného úseku dálnice D1 
Žernov – Lipník nad Bečvou, kdy v odůvodnění je uvedena délka 
nově zpoplatněného úseku 13,9 km (se zaokrouhlením 14 km), 
z návrhu vyhlášky, resp. z platného znění s vyznačením změn, však 
vyplývá rozsah prodloužení 13 km (71-58 km). 
Odůvodnění: 
Z důvodu přesnosti materiálu. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Z návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byly vypuštěny 
změny týkající se rozšíření dálniční sítě v roce 
2019, resp. rozšíření pozemních komunikací 
(dálnic), jejichž užití vozidly s celkovou 
hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
časový poplatek (časové zpoplatnění), 
a to na základě změn v rámci zpoplatnění 
obecného užívání pozemních komunikací 
vozidly s celkovou hmotností nad 
3,5 t (výkonové zpoplatnění). Vzhledem k tomu, 
že nově zprovozňované úseky dálnice D1 a D3 
v roce 2019 (ve druhé polovině roku 2019) 
nebudou výkonově zpoplatněny, a to z důvodu 
uzavření Smlouvy o dodávce a poskytování 
komplexních služeb provozu Systému 
elektronického mýtného, který bude dodán 
a zprovozněn nejpozději k 1. 1. 2020, kdy 
se bude jednat o zcela nový systém využívající 
jinou technologii pro určování polohy vozidla 
na zpoplatněné pozemní komunikaci, nebudou 
tyto úseky v roce 2019 také časově zpoplatněny. 

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 – k úvodní větě: 
Upozorňujeme, že v tomto ustanovení bude nutné uvést výčet 
vyhlášek, které vyhlášku č. 306/2015 Sb. dosud novelizovaly, 
tj. slova „ve znění pozdějších předpisů“ bude potřeba nahradit slovy 
„vyhlášky č. 383/2016 Sb. a vyhlášky č. 386/2017 Sb.“ 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byl upraven 
v souladu s připomínkou. 

Doporučující připomínka 
K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Slova „pozdějších předpisů“ navrhujeme nahradit formulací 
„účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

Připomínka je akceptována 
Chybou při vkládání návrhu vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání 
pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem, ve znění pozdějších předpisů, došlo 
k záměně a do elektronické knihovny 
legislativního procesu Úřadu vlády České 
republiky byl vložen návrh vyhlášky pro vnitřní 
připomínkové řízení, který byl posléze upraven 
do podoby, která odpovídá požadavku 
Ministerstva vnitra. 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  
Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  
Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínka 

Upozorňujeme, že v předkládací zprávě v prvním odstavci je v názvu 
vyhlášky nesprávné pořadí slov. Slovo „zpoplatněných“ je třeba 
přesunout mezi slova „komunikací“ a „časovým“. 

Připomínka je akceptována 
Předkládací zpráva byla v souladu s připomínkou 
upravena. 
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 Doporučující připomínka 
V Odůvodnění je v Obecné části odst. 1 uveden úsek dálnice, který 
bude zprovozněn v roce 2019, a to konkrétně: D1 Žernov-Lipník nad 
Bečvou (exity 283 - 298) v délce 13,9 km. Otevřením tohoto úseku 
dojde ke změně dosavadního zpoplatněného úseku D1 Lipník nad 
Bečvou - Ostrava, Rudná (exity 298 - 354) v délce 58 km, a to na 
celkový úsek uvedený v Příloze č. 2 (Seznam pozemních komunikací, 
jejichž užití podléhá časovému poplatku) v navrhovaném znění 
vyhlášky: D1 Žernov - Rudná (exity 283 - 354) v délce 71 km.  
V případě, že dojde ke sloučení uvedených úseků 13,9 + 58 km, 
je zpoplatněný úsek v délce 71,9 km (72 km). Doporučujeme uvést 
do souladu. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Z návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byly vypuštěny 
změny týkající se rozšíření dálniční sítě v roce 
2019, resp. rozšíření pozemních komunikací 
(dálnic), jejichž užití vozidly s celkovou 
hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
časový poplatek (časové zpoplatnění), 
a to na základě změn v rámci zpoplatnění 
obecného užívání pozemních komunikací 
vozidly s celkovou hmotností nad 
3,5 t (výkonové zpoplatnění). Vzhledem k tomu, 
že nově zprovozňované úseky dálnice D1 a D3 
v roce 2019 (ve druhé polovině roku 2019) 
nebudou výkonově zpoplatněny, a to z důvodu 
uzavření Smlouvy o dodávce a poskytování 
komplexních služeb provozu Systému 
elektronického mýtného, který bude dodán 
a zprovozněn nejpozději k 1. 1. 2020, kdy 
se bude jednat o zcela nový systém využívající 
jinou technologii pro určování polohy vozidla 
na zpoplatněné pozemní komunikaci, nebudou 
tyto úseky v roce 2019 také časově zpoplatněny. 
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 Doporučující připomínka 
V Odůvodnění je v Obecné části odst. 1 uveden úsek dálnice, který 
bude zprovozněn v roce 2019, a to konkrétně: D3 Veselí nad Lužnicí-
jih-Úsilné (exity 107-131)* v délce 24 km. Není zřejmé, co znamená 
uvedená hvězdička. V případě, že nejde o upřesnění údaje, 
doporučujeme hvězdičku odstranit.  
Před předmětnou tabulkou je pravděpodobně vložena úvodní věta, 
která nicméně začíná na malé písmeno a je ji třeba stylisticky 
přeformulovat. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Z návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byly vypuštěny 
změny týkající se rozšíření dálniční sítě v roce 
2019, resp. rozšíření pozemních komunikací 
(dálnic), jejichž užití vozidly s celkovou 
hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
časový poplatek (časové zpoplatnění), 
a to na základě změn v rámci zpoplatnění 
obecného užívání pozemních komunikací 
vozidly s celkovou hmotností nad 
3,5 t (výkonové zpoplatnění). Vzhledem k tomu, 
že nově zprovozňované úseky dálnice D1 a D3 
v roce 2019 (ve druhé polovině roku 2019) 
nebudou výkonově zpoplatněny, a to z důvodu 
uzavření Smlouvy o dodávce a poskytování 
komplexních služeb provozu Systému 
elektronického mýtného, který bude dodán 
a zprovozněn nejpozději k 1. 1. 2020, kdy 
se bude jednat o zcela nový systém využívající 
jinou technologii pro určování polohy vozidla 
na zpoplatněné pozemní komunikaci, nebudou 
tyto úseky v roce 2019 také časově zpoplatněny. 
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 Doporučující připomínka 
V Příloze č. 2 (Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá 
časovému poplatku) v navrhovaném znění vyhlášky je u úseku D48 
Frýdek-Místek-Žukov (km 50 až exit 70) neodpovídající délka úseku. 
Oproti současnému znění vyhlášky došlo i k úpravě kilometrického 
označení úseku (dříve km 47 až exit 70), ale délka úseku (19 km) 
zůstala nezměněna. Doporučujeme uvést do souladu.  
V Odůvodnění je uvedeno, že v návrhu nového znění vyhlášky 
dochází k upřesnění názvů jednotlivých úseků dálnic podle názvu 
jednotlivých exitů, resp. mimoúrovňových křižovatek, ale ne již 
jejich kilometrického označení. Doporučujeme dále uvést do souladu 
např. doplněním textu do Odůvodnění, že je upřesněno i kilometrové 
označení. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Na základě změny v rozsahu zpoplatnění dálnice 
D48 (vynětí úseku Frýdek-Místek–Dobrá (km 50 
až exit 54) došlo k úpravě přílohy č. 2 v návrhu 
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 
Sb., o užívání pozemních komunikací 
zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění 
pozdějších předpisů. Nyní dálnice D48 podléhá 
povinnosti uhradit časový poplatek v úseku 
Dobrá–Žukov (exity 54–70) v délce cca 16 km. 

Doporučující připomínka 
V Příloze č. 2 (Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá 
časovému poplatku) v navrhovaném znění vyhlášky je u úseku D56 
Hrabová-průmyslová zóna-Frýdek -Místek-sever (exity 40-52). 
V současném znění vyhlášky je uvedeno mezi exity 40 - 51.  
V Odůvodnění je uvedeno, že v návrhu nového znění vyhlášky 
dochází k upřesnění názvů jednotlivých úseků dálnic podle názvu 
jednotlivých exitů, resp. mimoúrovňových křižovatek, ale ne již 
jejich kilometrického označení. Doporučujeme uvést do souladu 
např. doplněním textu do Odůvodnění, že je upřesněno i kilometrové 
označení. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Příloha č. 2 v návrhu vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byla pro 
zpoplatněnou dálnici D56 v úseku Ostrava, 
Hrabová-průmyslová zóna–Frýdek-Místek-sever 
dána do souladu se skutečností, tj. s ohraničením 
skutečně zpoplatněného úseku této dálnice 
(názvy exitů). Přibližná délka 12 km tak 
odpovídá úseku dálnice D56 Ostrava, Hrabová-
průmyslová zóna–Frýdek-Místek-sever. 
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Ministerstvo životního prostředí Doporučující připomínka 
V příloze č. 2, v „Seznamu pozemních komunikací, jejichž užití 
podléhá časovému poplatku“ požadujeme zkrátit délku 
zpoplatněného úseku dálnice D48 na 15 km, resp. vymezit jej exity 
54 (Dobrá) – 70 (Žukov). 
Odůvodnění: 
Důvodem uvedeného požadavku je zhoršená kvalita ovzduší v obci 
Dobrá, která je způsobena intenzivní automobilovou dopravou 
realizovanou na komunikaci II/648 (vedoucí středem města), neboť 
jízdou po II/648 se řidiči vyhýbají placenému úseku dálnice D48 
v úseku Frýdek–Místek – Dobrá, resp. od exitu 50 k exitu 54. 
Nezpoplatněný úsek dálnice D48 v úseku od exitu 50 k exitu 54 tak 
bude fungovat jako obchvat obce Dobrá, která leží na vytížené 
dopravní trase Frýdek-Místek – Nošovice. Obec Dobrá patří mezi 
prioritní obce v rámci Programu zlepšení kvality ovzduší aglomerace 
CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. V rámci tohoto programu 
je jedním z opatření vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší také 
výstavba obchvatů měst a obcí. 
Toto opatření samo o sobě nebo v kombinaci s dalšími dopravně-
organizačními opatřeními (např. selektivní zákazy vjezdu, vyjmutí 
úseků dálnic ze zpoplatnění, aj.) vedou ke snížení objemu dopravy 
(a tedy i jejích negativních vlivů) v obydlených částech měst a obcí. 
Z dlouhodobého hodnocení kvality ovzduší (2012 – 2016), které 
provádí Český hydrometeorologický ústav, jež je dostupné 
na internetové adrese: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html, 
vyplývá, že na území obce Dobrá dochází k výraznému překračování 
hodnot denního imisního limitu pro suspendované částice PM10 
a ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren stanovených pro 
ochranu lidského zdraví zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění. 
Výše uvedený požadavek na zkrácení zpoplatněného úseku dálnice 
D48 je v souladu se Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení 
kvality ovzduší v ČR, která byla přijata usnesením vlády č. 979 dne 
2. prosince 2015. V rámci této koncepce je Ministerstvo dopravy 

Připomínka je akceptována 
Jedná se o úseky dálnic vedoucí kolem 
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. 
Na základě kvalifikovaného odhadu 
se nepředpokládá významný dopad jak 
do příjmů, tak do výdajů Státního fondu dopravní 
infrastruktury, který je ze zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zodpovědný za tisk a distribuci 
dálničních kupónů a současně je příjemcem 
peněžních prostředků získaných z časového 
zpoplatnění, z důvodu vyjmutí těchto úseků 
dálnic ze seznamu pozemních komunikací, 
jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový 
poplatek. Kvalifikovaný odhad vychází 
z předpokladu, že ti, co se vyhýbali 
zpoplatněným pozemním komunikacím, dálniční 
kupón neměli a nyní si ho pořizovat nebudou, 
a ti, co dálniční kupón měli a mají, si ho pořídí 
i nadále, protože zjevně používají i jiné úseky 
zpoplatněných pozemních komunikací. 
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gestorem opatření AA11 - Racionalizace zpoplatnění komunikací 
s ohledem na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. 
O zkrácení zpoplatněného úseku dálnice D48 již MŽP žádalo 
náměstka ministra dopravy Mgr. Jakuba Kopřivu dopisem 
č. j. MZP/2018/780/1164, ze dne 17. srpna t.r. 

Úřad vlády ČR – Kabinet 
vedoucího Úřadu vlády 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR – Odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Česká národní banka Bez připomínek  
Hospodářská komora ČR Bez připomínek  
Hlavní město Praha Doporučující připomínka 

K čl. I úvodní části: 
V souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova 
„ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy „ve znění vyhlášky 
č. 306/2015 Sb., vyhlášky č. 383/2016 Sb. a vyhlášky č. 387/2017 
Sb.“ 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byl upraven 
v souladu s připomínkou (vyjma dvojího uvedení 
vyhlášky č. 306/2015 Sb., o pozemních 
komunikacích zpoplatněných časovým 
poplatkem, ve znění pozdějších předpisů). 

Doporučující připomínka 
K čl. I bodu 3 (§ 3 odst. 5): 
V souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády u písmen a) 
a b) slovo „jeden“ nahradit číslem „1“ a u písmene c) slovo „deset“ 
nahradit číslem „10“. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Rozdělení časových poplatků na jeden měsíc 
a deset dnů (vyjádření slovem nikoliv číslicí 
a číslem) vychází z ustanovení § 21 odst. 3 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučující připomínka 
K čl. I bodu 4 (Příloze č. 1): 
V souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády v bodech 1 
a 2 slovo „jeden“ nahradit číslem „1“ a v bodě 3 slovo „deset“ 
nahradit číslem „10“. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Rozdělení časových poplatků na jeden měsíc 
a deset dnů (vyjádření slovem nikoliv číslicí 
a číslem) vychází z ustanovení § 21 odst. 3 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Doporučující připomínka 
K čl. I bodu 5 (Příloze č. 2): 
V řádce označení D4, v souladu s katastrem nemovitostí, za slovo 
„Háje“ vložit slova „U Příbramě“ (samostatné slovo „Háje“ 
je označení katastrálního území v hlavním městě Praze). 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Úsek je většinou označen jednotlivými exity. 
Exity na dálnici D4 v km cca 45 se jmenuje Exit 
45 – Háje. Nadto dodáváme, že obec u exitu v km 
cca 45 se jmenuje Háje. 

Doporučující připomínka 
K čl. II: 
V souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády slova „ve znění 
pozdějších předpisů,“ vypustit. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Chybou při vkládání návrhu vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání 
pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem, ve znění pozdějších předpisů, došlo 
k záměně a do elektronické knihovny 
legislativního procesu Úřadu vlády České 
republiky byl vložen návrh vyhlášky pro vnitřní 
připomínkové řízení, který byl posléze upraven 
do podoby, která odpovídá požadavku 
Ministerstva vnitra. Text byl nahrazen slovy: 
„ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky“. 

Doporučující připomínka 
K čl. II: 
V souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slovo „deset“ 
nahradit číslem „10“. 

Připomínka není akceptována / Vysvětleno 
Rozdělení časových poplatků na jeden měsíc 
a deset dnů (vyjádření slovem nikoliv číslicí 
a číslem) vychází z ustanovení § 21 odst. 3 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Jihočeského kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Jihomoravského 
kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad kraje Vysočina Bez připomínek  
Krajský úřad Karlovarského kraje Bez připomínek  
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Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje 

Zásadní připomínka 
K příloze č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb. „Seznam pozemních 
komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku“: 
Z přílohy č. 2 navrhujeme vyjmout následující části: 
D35 Sedlice–Opatovice nad Labem (exity 126–129), 4 km, 
D11 Jirny–Kukleny (exity 8–90), 82 km. 
Do přílohy č. 2 navrhujeme doplnit následující část: 
D11 Jirny–Sedlice (exity 8–84), 76 km. 
Odůvodnění: 
Královéhradecký kraj i Statutární město Hradec Králové od roku 
2017 vznášejí vůči Ministerstvu dopravy požadavky na to, aby došlo 
k vyjmutí úseků dálnic D11 (exit 84 Sedlice – exit 90 Kukleny) a D35 
(exit 126 Sedlice – exit 129 Opatovice nad Labem) ze seznamu 
pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku. 
Důvody pro vyjmutí jsou dle našeho názoru tyto: 
Uvedené úseky dálnic fakticky tvoří jihozápadní obchvat města 
Hradec Králové. V nemalé míře tak slouží i pro místní dopravu. Právě 
těmito kritérii se dle tvrzení pana náměstka pro řízení sekce, 
Mgr. Jakuba Kopřivy, řídí Ministerstvo dopravy při posuzování 
úseků dálnic, které nebudou podléhat zpoplatnění (dopis ze dne 
03. 10. 2017, čj. 79/2017-120-ZPK/2). 
Uvedené úseky dálnic představují vhodnou trasu i pro dálkovou 
tranzitní dopravu. Jde o směr od Náchoda a Trutnova (příjezd 
do Hradce Králové po silnici I/33), od Jičína (příjezd do Hradce 
Králové po silnici I/35) a od Nového Bydžova (po silnici II/324) 
pokračující dále do Pardubic (po silnici I/37) a opačně. Za současného 
stavu musí tato tranzitující vozidla, která nemají kupón časového 
zpoplatnění a tomuto druhu zpoplatnění podléhají, užít silnice 
na území města Hradec Králové (I/35, I/31 a I/37), případně silnici 
II/324 na území obce Opatovice nad Labem, přičemž vedení takovéto 
tranzitní dopravy je nevhodné jak pro BESIP, tak i pro zátěž obyvatel 
obou obcí; přitom se z hlediska časového jedná o varianty 
rovnocenné, resp. při stále častějších dopravních komplikacích 
na území města Hradce Králové je varianta vedoucí po dálnicích 
rychlejší. 

Připomínka je akceptována 
Jedná se o úseky dálnic vedoucí kolem 
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. 
Na základě kvalifikovaného odhadu 
se nepředpokládá významný dopad jak 
do příjmů, tak do výdajů Státního fondu dopravní 
infrastruktury, který je ze zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zodpovědný za tisk a distribuci 
dálničních kupónů a současně je příjemcem 
peněžních prostředků získaných z časového 
zpoplatnění, z důvodu vyjmutí těchto úseků 
dálnic ze seznamu pozemních komunikací, 
jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový 
poplatek. Kvalifikovaný odhad vychází 
z předpokladu, že ti, co se vyhýbali 
zpoplatněným pozemním komunikacím, dálniční 
kupón neměli a nyní si ho pořizovat nebudou, 
a ti, co dálniční kupón měli a mají, si ho pořídí 
i nadále, protože zjevně používají i jiné úseky 
zpoplatněných pozemních komunikací. 
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Zmíněné silnice na územní města Hradec Králové jsou zatíženy 
tranzitní dopravou, kdy letošní několikaměsíční plánované částečné 
uzavírky na těchto pozemních komunikacích způsobily významné 
komplikace v dopravě vč. nákladnosti dopravně-inženýrských 
opatření atd. 
Podíl nákladní tranzitní dopravy na uvedených silnicích na území 
města Hradce Králové se pohybuje v rozmezí 14-19 procent, tzn., 
že podíl dopravy, která by byla dotčena vyjmutím zmíněných úseků 
dálnic ze zpoplatnění, je významný. 

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  
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Sdružení místních samospráv ČR Zásadní připomínka 
Zcela nesouhlasíme s novým zpoplatněním úseku D3 mezi obcemi 
Veselí nad Lužnicí – Jih a Úsilné. Kvůli paralelnímu vedení bezplatné 
komunikace II/603 lze předpokládat, že část dopravy bude využívat 
právě ji, a tak i nadále negativně ovlivňovat obce ležící na její trase. 

Připomínka je akceptována 
Z návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byly vypuštěny 
změny týkající se rozšíření dálniční sítě v roce 
2019, resp. rozšíření pozemních komunikací 
(dálnic), jejichž užití vozidly s celkovou 
hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
časový poplatek (časové zpoplatnění), 
a to na základě změn v rámci zpoplatnění 
obecného užívání pozemních komunikací 
vozidly s celkovou hmotností nad 
3,5 t (výkonové zpoplatnění). Vzhledem k tomu, 
že nově zprovozňované úseky dálnice D1 a D3 
v roce 2019 (ve druhé polovině roku 2019) 
nebudou výkonově zpoplatněny, a to z důvodu 
uzavření Smlouvy o dodávce a poskytování 
komplexních služeb provozu Systému 
elektronického mýtného, který bude dodán 
a zprovozněn nejpozději k 1. 1. 2020, kdy 
se bude jednat o zcela nový systém využívající 
jinou technologii pro určování polohy vozidla 
na zpoplatněné pozemní komunikaci, nebudou 
tyto úseky v roce 2019 také časově zpoplatněny. 
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 Zásadní připomínka 
Zcela nesouhlasíme s novým zpoplatněním úseku D1 v úseku Žernov 
a Lipník nad Bečvou. Kvůli paralelnímu vedení bezplatných 
komunikací I/47 a III/04724 lze předpokládat, že část dopravy bude 
využívat právě je, a tak i nadále negativně ovlivňovat obce ležící 
na jejich trasách. 

Připomínka je akceptována 
Z návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byly vypuštěny 
změny týkající se rozšíření dálniční sítě v roce 
2019, resp. rozšíření pozemních komunikací 
(dálnic), jejichž užití vozidly s celkovou 
hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
časový poplatek (časové zpoplatnění), 
a to na základě změn v rámci zpoplatnění 
obecného užívání pozemních komunikací 
vozidly s celkovou hmotností nad 
3,5 t (výkonové zpoplatnění). Vzhledem k tomu, 
že nově zprovozňované úseky dálnice D1 a D3 
v roce 2019 (ve druhé polovině roku 2019) 
nebudou výkonově zpoplatněny, a to z důvodu 
uzavření Smlouvy o dodávce a poskytování 
komplexních služeb provozu Systému 
elektronického mýtného, který bude dodán 
a zprovozněn nejpozději k 1. 1. 2020, kdy 
se bude jednat o zcela nový systém využívající 
jinou technologii pro určování polohy vozidla 
na zpoplatněné pozemní komunikaci, nebudou 
tyto úseky v roce 2019 také časově zpoplatněny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB5PGCMX3)



14 
 

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 
Z návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů, byly vypuštěny 
změny týkající se rozšíření dálniční sítě v roce 
2019, resp. rozšíření pozemních komunikací 
(dálnic), jejichž užití vozidly s celkovou 
hmotností do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit 
časový poplatek (časové zpoplatnění), 
a to na základě změn v rámci zpoplatnění 
obecného užívání pozemních komunikací 
vozidly s celkovou hmotností nad 
3,5 t (výkonové zpoplatnění). Vzhledem k tomu, 
že nově zprovozňované úseky dálnice D1 a D3 
v roce 2019 (ve druhé polovině roku 2019) 
nebudou výkonově zpoplatněny, a to z důvodu 
uzavření Smlouvy o dodávce a poskytování 
komplexních služeb provozu Systému 
elektronického mýtného, který bude dodán 
a zprovozněn nejpozději k 1. 1. 2020, kdy 
se bude jednat o zcela nový systém využívající 
jinou technologii pro určování polohy vozidla 
na zpoplatněné pozemní komunikaci, nebudou 
tyto úseky v roce 2019 také časově zpoplatněny. 
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