
VIII. 
Návrhy prováděcích předpisů 

 
 
Návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a dalších souvisejících zákonů, obsahuje nově formulovaná zmocnění pro prováděcí právní 
předpis, která budou naplněna novelizací nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a vyhlášky č. 306/2015 
Sb., a to níže uvedeným způsobem. 
 
Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném 
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů 
 
• K provedení § 21 odst. 3: 

Výši časových poplatků stanoví prováděcí právní předpis. Výše časového poplatku na 1 rok 
nesmí překročit 2 000 Kč nebo, jde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, 1 
000 Kč. Výše časového poplatku na 30 dnů a časového poplatku na 10 dnů se stanoví přiměřeně 
k výši časového poplatku na 1 rok. 
 
Nařízení vlády bude obsahovat: 

- výši časového poplatku na 1 rok 
- výši časového poplatku na 30 dnů 
- výši časového poplatku na 10 dnů 
- výši časového poplatku na 1 rok, 30 dnů a 10 dnů pro vozidla poháněná zemním plynem 

nebo biometanem. 

 
Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 
 
• K provedení § 21a odst. 4: 

Způsob úhrady časového poplatku, způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady časového 
poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a způsob předání potvrzení o 
úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
Úhradu časového poplatku bude možné provést prostřednictvím elektronického obchodu 
prostředky dálkového přístupu (internet, mobilní aplikace, apod.) nebo osobně na prodejních 
místech. Prostřednictvím elektronického obchodu se bude platba provádět bezhotovostně, a to 
prostřednictvím platební brány nebo příkazem k úhradě. Na prodejních místech bude možné 
platbu provést v hotovosti či bezhotovostně platební kartou. 
 
Zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku v rozsahu předvídaném navrženým 
§ 21a odst. 2 zákona v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění, bude provádět 
v případě úhrady na prodejním místě obsluha tohoto prodejního místa, která bude platbu 
přijímat. V případě úhrady časového poplatku prostřednictvím elektronického obchodu bude 
zadání údajů probíhat přes webové rozhraní osobou provádějící úhradu a k jejich zaznamenání 
do evidence dojde po úhradě časového poplatku.  
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Potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla, bude zasláno elektronicky 
na její e-mail v případě, že tato úhrada byla provedena prostřednictvím elektronického obchodu.  
Při úhradě časového poplatku na prodejním místě bude osobě, která úhradu časového poplatku 
provedla, vydáno potvrzení o úhradě časového poplatku, které bude vygenerováno z evidence 
vozidel v systému časového zpoplatnění.  
 
• K § 21b odst. 9: 

Způsob oznámení osvobození vozidel od zpoplatnění stanoví prováděcí právní předpis. 
 
V případě osvobození vozidel podle § 20a odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), j), m) a n) se 
zpravidla jedná o osvobození většího počtu vozidel téhož provozovatele, proto se bude 
oznamování osvobození těchto vozidel od zpoplatnění provádět elektronicky tak, aby bylo 
možné příslušné údaje v elektronické formě přenést do evidence vozidel v systému časového 
zpoplatnění. 
 
V případě oznámení osvobození vozidel podle  §20a odst. 1 písm. h), i), k) a o) bude umožněno 
rovněž podání oznámení v listinné podobě. 
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