
 
  VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM  
 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 2. března 2018, 
s termínem dodání stanovisek do 3. dubna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 2 – k § 20a odst. 1 a § 21c:  
 Mezi úkoly Policie České republiky (a ve 
specifických situacích rovněž Armády České republiky a 
Vojenské policie) patří zajištění bezpečnosti chráněných 
osob. V případě Policie České republiky se zpravidla jedná 
o ochranu ústavních činitelů České republiky a oficiálních 
představitelů cizích států. Přeprava domácích chráněných 
osob se provádí zpravidla dopravními prostředky Policie 
České republiky. Výše uvedené ovšem neplatí v případě 
zahraničních chráněných osob přepravovaných vlastními 
dopravními prostředky registrovanými mimo území České 
republiky (zpravidla se jedná se o dopravní prostředky 
zahraničních bezpečnostních sborů). Tato vozidla se na 
území České republiky pohybují vždy ve zvláštním režimu 
v doprovodu služebních vozidel Policie České republiky, 
která využívají právo přednostní jízdy. S přihlédnutím k 
uvedeným skutečnostem a specifickému charakteru 
prováděné přepravy a souvisejících policejních doprovodů 
je žádoucí předmětná vozidla osvobodit od zpoplatnění. 

Akceptováno částečně 
 
Do výčtu vozidel osvobozených od zpoplatnění budou doplněna 
vozidla ozbrojených sborů jiných států na základě vzájemnosti. 
Osvobození vozidel doprovázených vozidly ozbrojených sil nebo 
ozbrojených sborů s právem přednostní jízdy podle zvláštního 
právního předpisu nespatřujeme jako vhodné, neboť by tím došlo 
nejen k rozšíření osvobození na vozidla přepravující zahraniční 
chráněné osoby, ale na jakákoli doprovázená vozidla, což není 
účelné. Může se totiž jednat i například o autobus s fotbalovými 
fanoušky, apod., u něhož by osvobození od zpoplatnění nebylo 
důvodné. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6RLTB4W)



 Uzavřenými bilaterálními smlouvami o policejní 
spolupráci mezi Českou republikou a sousedními státy je 
ošetřena problematika například přeshraničního 
pronásledování nebo mezinárodní spolupráce v oblasti 
dočasného společného nasazení policejních sil  
a prostředků v příhraničních lokalitách zúčastněných států. 
Požadujeme, aby i tato vozidla byla osvobozena od 
zpoplatnění, a to i vzhledem k velmi malému množství 
vozidel (cizích bezpečnostních sborů), kterých by se 
zákonná výjimka reálně týkala. 
 Za tímto účelem navrhujeme v § 20a odst. 1 za 
písmeno o) doplnit následující text: 

„p) doprovázeným vozidly ozbrojených sil nebo 
ozbrojených sborů s právem přednostní jízdy podle 
zvláštního právního předpisu,2) 
q) ozbrojených sborů jiných států na základě 
mezinárodní smlouvy.“. 

Navržené změny je následně třeba zohlednit i v § 21, § 21a 
a návětí § 42b odst. 2. 
 V návaznosti na osvobození od zpoplatnění výše 
uvedených skupin vozidel je nezbytné v § 21c upravit 
zaznamenávání osvobození vozidel od zpoplatnění, 
přičemž se v zásadě nabízejí dvě varianty, jak tento záznam 
provést (i) k oznamovací povinnosti (sdělení 
identifikačních údajů konkrétních vozidel dotčených 
výjimkou ze zákonného zpoplatnění Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury) by docházelo na základě uzavřené 
dohody upravující způsob předávání identifikačních údajů, 
jejich rozsah a dobu, po kterou bude zájmové vozidlo 
evidováno v systému časového zpoplatnění (obdobným 
způsobem by se postupovalo v případě ozbrojených sil 
České republiky a Vojenské policie); (ii) druhou možností 
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je řešit podmínky oznamovací povinnosti věcně se 
vztahující k navrhovaným písmenům p) a q) přímo v rámci 
zákona č. 13/1997 Sb., přičemž ozbrojeným silám České 
republiky, Vojenské policii a Policii České republiky by 
byla uložena oznamovací povinnost vůči Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 K čl. I bodu 3 – k § 21b: 
1. Nový systém úhrady časového poplatku je vázán na 

státní poznávací značku vozidla, což bude 
zohledňovat i nový způsob kontroly této úhrady. 
Návrh však neřeší, že při provozu vozidel může 
dojít k poškození, zničení či ztrátě registrační 
značky vozidla, což zejména v podmínkách výkonu 
služby Policie České republiky či Hasičského 
záchranného sboru České republiky není ojedinělé, 
a vozidlu je pak následně přidělena nová registrační 
značka. Není tedy jasné, zda bude muset 
provozovatel časový poplatek uhradit znovu. 
V těchto případech by bylo možno uvažovat o 
„přenositelnosti“ uhrazeného poplatku. Další 
problém může nastat v případě, kdy dojde ke 
krádeži vozidla či  prodeji vozidla. Rovněž není 
zřejmé, jakým způsobem bude systém 
vyhodnocovat situace, kdy bude registrační značka 
překryta a videodetekce tedy bude neúčinná, tj. zda 
bude takové vozidlo vyhodnoceno jako vozidlo bez 
uhrazeného poplatku apod.  Požadujeme vyjasnit, 
jakým způsobem bude v těchto případech úhrada 
časového poplatku, popřípadě osvobození od 
zpoplatnění v praxi realizováno. 

Vysvětleno / Akceptováno jinak  
 
1. Úhrada časového poplatku se bude provádět ve vztahu 
k vozidlu. Pokud dojde u vozidla ke změně státní poznávací 
značky, časový poplatek zůstane uhrazen, resp. vozidlo bude i 
nadále osvobozeno. V případě vozidel registrovaných v ČR bude 
tato skutečnost (původní a nová státní poznávací značka) zřejmá z 
registru vozidel, do něhož mají subjekty provádějící kontrolu i 
Státní fond dopravní infrastruktury jakožto správce evidence 
vozidel v systému časového zpoplatnění přístup.  
 
2. Účelem § 21b (nově § 21a) bylo jednak stanovit samotnou 
evidenční povinnost, jež musí být spjata s provedením úhrady 
časového poplatku, a v této souvislosti též vymezit, které údaje se 
mají zaznamenat do evidence při úhradě časového poplatku. V § 
21c (původně § 21d) jsou pak vymezeny všechny údaje, které se 
v evidenci vedou. V návaznosti na tuto připomínku však bude 
znění § 21c upraveno, aby bylo zřejmé, že v evidenci jsou vedeny 
všechny údaje zaznamenané při úhradě časového poplatku (podle 
§ 21a odst. 2), všechny údaje zaznamenané v návaznosti na 
oznámení osvobození vozidla (podle § 21b odst. 2) a dále údaje o 
počtu vozidel, která užila zpoplatněnou pozemní komunikaci bez 
úhrady časového poplatku. 
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2. Odstavec 2 obsahuje výčet údajů, které se 
zaznamenávají do evidence vozidel v systému 
časového zpoplatnění, přestože samotná úprava 
evidence spolu s údaji, které se v evidenci vedou, je 
upravena v navrhovaném § 21d. Domníváme se, že 
zvolená koncepce, kdy jsou údaje, které mají být 
obsahem evidence, roztříštěny na několika místech 
navrhovaného zákona, není žádoucí. Podle našeho 
názoru by měl být výčet údajů upraven jednotně 
v rámci navrhovaného § 21d. 

3. Odstavec 4 předpokládá vydání prováděcího 
právního předpisu, přičemž se domníváme, že 
minimálně stanovení náležitostí potvrzení o úhradě 
časového poplatku v prováděcím právním předpisu 
by znamenalo doplnění navrhovaného zákona a 
nikoliv jeho provedení, jež má být primárním 
účelem prováděcího právního předpisu. 
Považujeme za nutné proto tyto náležitosti upravit 
přímo v navrhovaném zákoně. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

3. Vzhledem k tomu, že potvrzení bude generováno přímo 
z evidence a bude tedy zajištěna jednotná podoba potvrzení, 
nebude úprava v prováděcím právním předpisu nezbytná. 

 K čl. I bodu 3 a 9 – k § 21c odst. 2 písm. d) bodu 2, písm. 
e) bodu 2 a § 42 odst. 2 písm. b): 
 Nesouhlasíme s používáním rodného čísla v agendě 
evidence vozidel v systému časového zpoplatnění. K 
identifikaci osob je zcela dostačující tzv. agendový 
identifikátor fyzické osoby (AIFO) podle zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů, neboť na rozdíl od rodného čísla, které je 
významovým a univerzálním identifikátorem, je AIFO 
bezvýznamovým a agendovým (nikoliv univerzálním) 
identifikátorem. AIFO tedy lépe plní zásady ochrany 
osobních údajů, zejména zásadu de minimis. 

Akceptováno 
 
Namísto rodného čísla bude uváděno datum narození. 
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Upozorňujeme též, že používání rodného čísla je postupně 
utlumováno. Projevem tohoto útlumu je nejen zavedení 
konceptu AIFO, ale též skutečnost, že podle čl. IX bodu 2 
přechodných ustanovení k zákonu č. 424/2010 Sb., jímž se 
mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se 
zápis rodného čísla do občanského průkazu k 31. prosinci 
2019 ukončuje. 
 S ohledem na uvedené požadujeme, aby předmětná 
ustanovení návrhu, která počítají s využíváním rodného 
čísla, byla z návrhu zákona vypuštěna. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 K čl. I bodu 3 – k § 21d odst. 4: 
 Nesouhlasíme s takto široce nastaveným 
zveřejňováním údajů. Oproti předpokladu uvedenému v 
důvodové zprávě máme za to, že údaj o registrační značce 
a zejména údaj o čísle průkazu ZTP nebo ZTP/P je osobním 
údajem, neboť se nepochybně jedná  
o informaci o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě, tj. o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor [čl. 
4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679]. Pokud jde o údaj o čísle průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, lze již z povahy tohoto údaje dovodit informaci o 
zdravotním stavu, pročež se jedná nejen o osobní údaj, ale 
dokonce o tzv. citlivý osobní údaj, resp. osobní údaj 
zvláštní kategorie [čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679]. Tyto osobní údaje je 
zakázáno bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat, leda by 
nastala některá z výjimek podle čl. 9 odst. 2 a 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Obecně u 
všech osobních údajů platí, že osobní údaje mají být 

Vysvětleno 
 
Nejedená se o zveřejňování seznamu vozidel, která jsou 
osvobozena od zpoplatnění, ale pouze o možnost ověřit si, po 
zadání státní poznávací značky vozidla, zda má vozidlo uhrazený 
časový poplatek (a na jaké období) či zda je osvobozeno, tj. zda 
vozidlem lze užít zpoplatněnou pozemní komunikaci.  
 
Vyhledávání neumožní po zadání státní poznávací značky zobrazit 
číslo průkazu ZTP či ZTP/P a zřejmě ani nebude uveden důvod 
osvobození. Je však nutné zabezpečit, aby v návaznosti na zadání 
konkrétního čísla průkazu (což zná primárně jeho držitel, případně 
osoby jemu blízké včetně provozovatele vozidla) oprávněné osoby 
mohly ověřit, zda a která vozidla jsou vedena jako osvobozená od 
zpoplatnění.  
 
Excesivní zveřejňování osobních údajů tedy nehrozí a návrh 
zákona je koncipován ve prospěch jeho adresátů.    
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zpracovávány jen v nezbytně nutném rozsahu (zásada de 
minimis). 
 Nejen s ohledem na charakter předmětných údajů 
jako osobních údajů, popř. dokonce citlivých osobních 
údajů, odmítáme, že by zveřejňování mělo být 
ospravedlněno možností občanů kdykoliv jednoduchým 
způsobem zkontrolovat, zda má vozidlo uhrazeno časový 
poplatek, nebo zda bylo oznámeno osvobození vozidla 
Státnímu fondu dopravní infrastruktury, popř. možností 
držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P ověřovat, osvobození 
kolika a kterých vozidel je vázáno na jejich osobu, jak je 
uvedeno v důvodové zprávě (strana 9).  Pokud se 
pojmem občané rozumí široká veřejnost, pak platí, že 
občanům nepřísluší jakkoliv kontrolovat, zda má jakékoliv 
vozidlo uhrazeno časový poplatek či zda bylo oznámeno 
osvobození vozidla Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury. Pokud jde ověřování údajů, které se týkají 
konkrétní osoby, může si osoba ohledně údajů, které se jí 
přímo týkají, obstarat, a to i dálkově, výpis postupem podle 
§ 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Protože se domníváme, že žádná 
výjimka pro zpracování údaje o čísle průkazu ZTP nebo 
ZTP/P podle čl. 9 odst. 2 a 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 formou zveřejnění není 
naplněna (v důvodové zprávě ostatně její naplnění ani není 
tvrzeno), není dán žádný významný veřejný zájem na tom, 
aby předmětné údaje byly zpracovávány formou zveřejnění. 
Máme za to, že zveřejnění údaje o registrační značce a 
zejména údaje o čísle průkazu ZTP nebo ZTP/P je v rozporu 
s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2016/679, pročež požadujeme, aby odstavec 4 byl z 
návrhu vypuštěn. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

 K čl. I bodu 3 – k § 21d odst. 5: 
 V návaznosti na vytvoření nového informačního 
systému veřejné správy je v odstavci 5 vymezen okruh 
subjektů, jimž bude do tohoto systému zajištěn dálkový a 
nepřetržitý přístup. Požadujeme do tohoto výčtu zařadit i 
Ministerstvo vnitra, a to s ohledem na činnosti svěřené mu 
zákonem č. 273/2008 Sb., č. 17/2012 Sb., č. 64/1986 Sb., č. 
341/2011 Sb., č. 289/2005 Sb. a č. 153/1994 Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno  
 

 K čl. I bodu 3 – k § 21d odst. 6: 
 V  odstavci 6 se uvádí, že rozsah údajů obsažených 
v evidenci stanoví prováděcí právní předpis. Není nám 
zřejmé, jaké údaje by měly být v prováděcím právním 
předpise stanoveny, když je část údajů obsažena již 
v navrhovaném odstavci 1. Úpravu, podle níž by byla část 
údajů, které se vedou v evidenci vozidel v systému 
časového zpoplatnění, obsažena v navrhovaném odstavci 1, 
a část údajů by byla obsažena v prováděcím právním 
předpise, považujeme za nesystematickou. Takový postup 
by navíc znamenal doplnění navrhovaného zákona, nikoliv 
jeho provádění, jenž má být primárním účelem prováděcího 
právního předpisu. Považujeme proto za žádoucí, aby byly 
všechny údaje, jenž mají být vedeny v evidenci, uvedeny 
v rámci navrhovaného odstavce 1. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
 
Údaje nebudou vymezeny prováděcím právním předpisem, 
navržené zmocnění pro něj bude zrušeno a seznam údajů vedených 
v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění bude stanoven 
na úrovni zákona.   

 K čl. I bodu 9 – k § 42 odst. 1: 
 Kromě Státního fondu dopravní infrastruktury a 
celních úřadů se na kontrole úhrady časového zpoplatnění 
podílí i Policie České republiky, a to v souvislosti s 

Akceptováno 
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příkazním řízením (viz § 43 odst. 2 věta druhá zákona). 
Přístup Policie České republiky do Jednotného 
informačního systému práce a sociálních věcí je nezbytný z 
důvodu ověření, zda je osoba držitelem platného ZTP nebo 
ZTP/P. Požadujeme tedy Policii České republiky do 
odstavce 1 doplnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 K čl. I bodu 24 – k § 42c odst. 1: 
Dotčený odstavec stanoví, že k odpovědnosti za 

přestupek podle § 42a odst. 7 písm. a) nebo b) se 
nevyžaduje zavinění. Jak však vyplývá z  § 13 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., fyzická osoba je pachatelem, 
jestliže svým zaviněným jednáním naplnila znaky 
přestupku nebo jeho pokusu, je-li trestný. Zavinění je tedy 
jedním ze základních znaků odpovědnosti fyzické osoby za 
přestupek, a je tedy subjektivním předpokladem 
správněprávní odpovědnosti fyzické osoby. Přestože 
k vyloučení zavinění nepodnikající fyzické osoby již došlo 
v několika zákonech, nelze tyto výjimky rozšiřovat na další 
zákony a popírat tak základní zásady stanovené zákonem č. 
250/2016 Sb.  

Požadujeme proto výše uvedené ustanovení 
z návrhu zákona vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Příslušná povinnost provozovatele vozidla včetně navazující 
skutkové podstaty přestupku a úpravy odpovědnosti za něj bude 
z návrhu vypuštěna. 

 K čl. I bodu 26 – k § 43a odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. 
b): 
 Požadujeme umožnit příslušným kontrolním 
orgánům (policista, celník) vybrat kauci i v případě 
přestupku právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. 
Za tímto účelem navrhujeme v předmětných ustanoveních 
doplnit v odkazech na § 42b odst. 1 před písmeno s) odkaz 
i na písmeno r). 

Vysvětleno 
 
Příslušná povinnost provozovatele vozidla včetně navazující 
skutkové podstaty přestupku bude z návrhu vypuštěna.  
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 K čl. II – k bodu 1 přechodného ustanovení: 

Z důvodu právní jistoty požadujeme předmětné 
ustanovení uvést v následující podobě: 
„Řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s 
nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
 
 

 Nad rámec návrhu – k § 20a odst. 1 písm. b): 
 V případě přechodu na nový způsob automatizované 
identifikace vozidla prostřednictvím státní poznávací 
značky a zavedením oznamovací povinnosti provozovatele 
vozidla za účelem evidence vozidla osvobozeného od 
zpoplatnění postrádá dosavadní zákonná povinnost 
používání nápisu „POLICIE“ viditelně umístěného na 
konkrétním dopravním prostředku (pro účely osvobození 
od zpoplatnění) své opodstatnění. Požadujeme tedy 
z dosavadního písmene b) odstranit slova „a opatřených 
nápisem „POLICIE““. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Návrh zachovává stávající rozsah osvobození vozidel od 
zpoplatnění, pouze v souladu s Národním akčním plánem čisté 
mobility doplňuje osvobození elektrických vozidel a dále 
s ohledem na nový způsob prokazování úhrady časového poplatku 
a charakter jejich činnosti doplňuje osvobození vozidel Generální 
inspekce bezpečnostní sborů a Bezpečnostní informační služby. 
 
Upuštění od vazby osvobození na vozidla označená nápisem 
„POLICIE“ by jednak značně rozšířilo okruh vozidel, na která se 
osvobození vztahuje, a zároveň je účelné její zachování pro 
kontrolu. 

 Nad rámec návrhu – k § 21d a 43a: 
 „Efektivnější enforcement“, o němž hovoří RIA (str. 
25), neznamená podle našeho mínění pouze zvýšení počtu 
řešených přestupků a uložených pokut, ale i vymožení 
sankce. Neuhrazení splatné pokuty z dříve spáchaného 
přestupku navrhujeme vnímat jako samostatný důvod pro 
využití zajišťovacího institutu podle § 43a až § 43c zákona. 
Pro tyto účely na konci § 43a odst. 1 a 2 doplnit písmena c) 
a d) v tomto znění: 

Vysvětleno 
 
Vybrat kauci od řidiče, který se dopustil daného přestupku 
opakovaně a neuhradil již v minulosti uloženou pokutu, lze podle 
§ 43a odst. 1 písm. a). 
 
Skutková podstata přestupku provozovatele vozidla bude z návrhu 
vypuštěna, přičemž pokud jde o výběr kauce od řidiče v případě, 
že provozovatel daného vozidla neuhradil v minulosti uloženou 
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„c) který v době stanovené pravomocným rozhodnutím o 
uložení pokuty za přestupek podle písm. a) tuto pokutu 
neuhradil, nebo 
d) v případě, že provozovatel tohoto vozidla v době 
stanovené pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty za 
přestupek podle písm. b) tuto pokutu neuhradil.". 

Dále v této souvislosti navrhujeme v § 21d odst. 1 
za písmeno d) doplnit další pododstavec v tomto znění: 
„e) vozidlech v systému časového zpoplatnění, která užila 
zpoplatněnou pozemní komunikaci bez úhrady časového 
poplatku, a u nichž nebyla do doby splatnosti uhrazena 
pokuta podle § 42a nebo § 42b.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

pokutu za obdobný přestupek, k takové úpravě by ani nebylo 
možné přistoupit, neboť se mohlo jednat o přestupek jiné osoby, 
než která aktuálně řídí vozidlo, a není možné, aby tato osoba nesla 
následky za jednání jiné osoby, které nemohla ovlivnit a ani o něm 
nemusela mít žádné povědomí. 
 

 Nad rámec – k  novému informačnímu systému veřejné 
správy: 
 Upozorňujeme, že praktické zavedení informačního 
systému Státního fondu dopravní infrastruktury představuje 
pro ozbrojený bezpečnostní sbor velmi závažnou 
komplikaci z hlediska problematiky krycích státních 
poznávacích značek používaných na policejních vozidlech 
při provádění služebních činností v režimu zákonného 
utajení. Dosavadní praxe používání kupónů umožňovala 
splnit podmínky definované zákonem č. 13/1997 Sb. 
anonymním způsobem, bez rozkrytí identity vlastníka 
vozidla. Zaevidováním vozidel osvobozených od 
zpoplatnění v informačním systému Státního fondu 
dopravní infrastruktury dojde k rozkrytí příslušnosti vozidla 
k Ministerstvu vnitra a použití krycích státních poznávacích 
značek. Celkový složitý systém nezbytné konspirace těchto 
vozidel tak pozbývá smyslu. Alternativním řešením stavu je 
pouze využití krycích dokladů (krycí identity) a úhrada 
souvisejícího finančního obnosu za využívání 

Akceptováno 
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zpoplatněných komunikací z příslušného finančního zdroje, 
tedy ze zvláštních finančních prostředků. 
 Je zřejmé, že popsaný specifický problém se netýká 
pouze Policie České republiky, ale také Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a všech zpravodajských služeb České 
republiky. Upozorňujeme, že v současné době nejsme 
schopni předložit konkrétní normativní legislativní návrh 
koncepčního řešení předmětné problematiky provozu 
vozidel využívaných v režimu zákonného utajení. 
Považujeme proto za nezbytné iniciovat vytvoření 
tematicky zaměřené meziresortní pracovní skupiny, která 
by v součinnosti se Státním fondem dopravní infrastruktury 
a Ministerstvem dopravy definovala takové legislativní 
podmínky, které spolehlivě vyloučí krajně nežádoucí 
dekonspiraci dotčených služebních dopravních prostředků 
v připravovaném informačním systému Státního fondu 
dopravní infrastruktury. V této souvislosti žádáme o 
separátní jednání k tomuto tématu. 
 Dále také nabízí Ministerstvo vnitra možnost 
konzultací a metodickou podporu v souvislosti 
s technickou a legislativní implementací předpokládaného 
informačního systému, a to prostřednictvím odboru 
Hlavního architekta eGovernmentu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 K důvodové zprávě: 
 Obecná část důvodové zprávy sice z formálního 
hlediska obsahuje část věnovanou zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů, nicméně shledáváme ji nedostatečnou. S 
ohledem na to, že zákon předpokládá zpracovávání 
osobních údajů, popř. dokonce osobních údajů zvláštní 
kategorie (citlivých osobních údajů), je nutné provést 

Akceptováno 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů konstatoval, že posouzení vlivu 
navrhované právní úpravy na ochranu osobních údajů (DPIA) má 
obecně dobrou kvalitu, přičemž požádal o dílčí doplnění výsledků 
posouzení. V tomto smyslu bude důvodová zpráva doplněna.  
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posouzení vlivu navrhované právní úpravy na ochranu 
osobních údajů (DPIA) a případně v této oblasti provést 
konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
jako dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů. 
Tato povinnost vyplývá nejen z Legislativních pravidel 
vlády, ale i z nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679, 
zejména z jeho recitálu č. 96 a dále z čl. 35 odst. 10, čl. 36 
odst. 1, popř. z čl. 23 odst. 1. Nebude-li posouzení vlivu 
navrhované právní úpravy na ochranu osobních údajů 
provedeno, bude nutné, aby toto posouzení vlivu bylo 
provedeno před každým konkrétním zpracováním, podle čl. 
35 zmíněného nařízení, což nelze považovat za žádoucí. 
Posouzení vlivu navrhované právní úpravy na ochranu 
osobních údajů v rozsahu požadovaném zmíněným 
nařízením dosud v důvodové zprávě k navrhované právní 
úpravě není obsaženo, a proto požadujeme jeho doplnění. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

   
Ministerstvo 
financí 

V materiálu jsou na některých místech chybně označovány 
orgány Celní správy České republiky. Jedná se o čl. I bod 3 
(§ 21d) a bod 9 (§ 42 odst. 1), kde by měla být slova „celním 
úřadům“ nahrazena slovy „orgánům Celní správy České 
republiky“. Při výkonu působnosti, které se týkají tato 
ustanovení, může být orgánem kompetentním i Generální 
ředitelství cel. Dále se jedná o čl. III (§ 5 odst. 5 písm. d) 
bod 2), kde je třeba slova „Celní správě“ nahradit slovy 
„Orgánům Celní správy“. Tato úprava se navrhuje i v 
nenovelizovaném ustanovení písmene a) bod 2. 
Kompetence k výkonu činnosti je dána orgánům Celní 
správy České republiky. Kompetenci nemá Celní správa 
České republiky, která je soustavou správních orgánů 
a bezpečnostním sborem. 

Akceptováno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6RLTB4W)



 K Čl. I. bodu 3.  
Zásadně nesouhlasíme s navrženou právní úpravou 
časového poplatku za užívání zpoplatněných 
pozemních komunikací. Je zcela nezbytné normativní 
text zásadním způsobem přepracovat, a to s ohledem 
na to, že poplatky jsou daněmi v širokém slova smyslu, 
a s ohledem na subsidiární použití zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„daňový řád“). Je-li stávající právní úprava poplatků 
komplexním způsobem měněna, není možné v zásadě 
zachovat archaickou, moderním trendům daňové 
legislativy nepřizpůsobenou a obecný právní předpis v 
oblasti správy daní nereflektující právní úpravu. 
Navrhovaná úprava poplatků by měla být koncipována 
na těchto dvou základních zásadách:  

a) vymezení základních, příp. ostatních 
konstrukčních prvků poplatků v zákoně,  
b) úprava nutných a odůvodněných odchylek správy 
poplatků od obecné právní úpravy daňového řádu.  

Ani jednu z těchto dvou základních zásad tvorby 
právní úpravy daní, poplatků a jiných obdobných 
peněžitých plnění navrhovaná právní úprava poplatků 
nesplňuje. Navržený text v důsledku toho vykazuje 
zásadní nedostatky, které bude nutné při jeho 
reformulaci napravit. Například bude nutné:  

• vyjasnit, jakým okamžikem vzniká poplatková 
povinnost,  
• vymezit, v jaké roli vystupuje třetí osoba pověřená 
výběrem poplatku (zda se jedná o správce daně, 
nebo plátce daně podle daňového řádu), a jaký je 
vztah této osoby k Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury podle daňového řádu,  

Vysvětleno 
 
Plně respektujeme přístup Ministerstva financí a jimi zaváděnou 
jednotnou právní úpravu poplatků. Avšak přepracování právní 
úpravy časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních 
komunikací tak, aby se řídila zákonem č. 280/2009 Sb., daňový 
řád se nám v tuto chvíli jeví jako maximálně neefektivní a časově 
náročné vzhledem k tomu, že v budoucnu je v horizontu cca 5 let 
očekáván přechod na soukromoprávní charakter platby za užívání 
komunikací. V současné době je sporné, zda to umožňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. 
října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 
93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/44/ES a zrušuje se směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (dále jen „směrnice), 
jelikož směrnice přiznává právo na vrácení zaplaceného plnění 
v případě prodeje služeb přes internet, což by v případě časového 
poplatku nebylo smysluplné. Směrnice v současné době prochází 
novelizací a tato otázka by měla být předmětem dalšího projednání 
na úrovni Evropské unie.  
Pokud by přechod na soukromoprávní charakter platby nebyl 
z nějakých důvodů v budoucnu realizován, bude ve spolupráci 
s Ministerstvem financí připravena komplexní úprava, která bude 
vyhovovat zásadám uvedeným v připomínce.  
Zároveň by bylo třeba do této úpravy zahrnout i výkonové 
zpoplatnění týkající se mýtného systému, které však v tuto chvíli 
nelze z důvodu zajištění výběru mýtného novým provozovatelem 
od 1. ledna 2020 měnit. K takové komplexní změně by proto bylo 
přistoupeno v časovém horizontu do roku 2030. 
 
 
Vyjádření MF k vypořádání: 
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• vyjasnit, zda Státní fond vede evidenci daní podle 
§ 149 daňového řádu, nebo zda tato evidence splývá 
s vedením údaje o úhradě poplatku v evidenci 
vozidel,  
• vyřešit rozpor návrhu s § 163 daňového řádu, když 
současný návrh ponechává vymezení způsobů 
placení časového poplatku na prováděcím předpisu,  
• vyjasnit vztah daňové mlčenlivosti podle § 52 
daňového řádu a navrhovaného zveřejňování 
některých údajů z evidence vozidel,  

• vyřešit vztah platebních deliktů podle daňového 
řádu a přestupků podle zákona o pozemních 
komunikacích týkajících se časového poplatku.  

Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro daně, 
poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění je připraveno se na 
reformulaci textu podílet a požaduje, aby do ní bylo 
zapojeno. 

Ministerstvo financí bere na vědomí výše uvedené vnější a 
praktické okolnosti, pro které Ministerstvo dopravy neshledává 
jako vhodné realizovat v současné době zásahy navržené 
v připomínce Ministerstva financí. Proto, přestože se Ministerstvo 
financí nadále domnívá, že z právní úpravy plnění by měl 
jednoznačně vyplývat jeho čistě veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní charakter a v souladu s tímto charakterem by 
měla být daná úprava konstruována, netrvá na rozporu.  
  

 K Čl. I. bodu 24 
Předmětným návrhem dochází k celkové změně 
způsobu úhrady časového poplatku za užití 
zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i změny 
způsobu prokazování a kontroly této úhrady, která je 
mj. v působnosti Celní správy České republiky. 
Samotná důvodová zpráva uvádí v části G) 
Zhodnocení předpokládaného hospodářského a 
finančního dosahu navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, že v souvislosti se zavedením důslednějšího, 
automatizovaného způsobu prokazování a kontroly 
úhrady časového poplatku prostřednictvím 
videodetekce lze očekávat zejména na počátku 
zavedení nového systému nárůst počtu případů, kdy 
bude odhaleno užití zpoplatněných pozemních 

Akceptováno jinak 
Z návrhu bude vypuštěna odpovědnost provozovatele vozidla a 
jeho možný postih za užití zpoplatněné pozemní komunikace 
vozidlem, pro které nebyl uhrazen časový poplatek. Současně 
bude vypuštěna i možnost vyřizování přestupků prostřednictvím 
úhrady určené částky. 
Kontrola plnění povinností řidičů se bude provádět, tak jako 
dosud, pouze přímo v terénu.  
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komunikací bez úhrady časového poplatku. Vzhledem 
k tomu lze předpokládat zvýšení nákladů na 
personální, organizační a materiální zabezpečení 
výkonu státní správy ze strany celních úřadů a bude 
tedy nutné pro tento účel zajistit odpovídající navýšení 
finančních prostředků na výkon státního dozoru.  
Jedná se však pouze o obecné konstatování, které není 
dále v důvodové zprávě nebo v samotném Hodnocení 
dopadů regulace (dále jen „RIA“) specifikováno 
a důkladně analyzováno včetně vyhodnocení nákladů 
a přínosů v rámci jednotlivých variant. S tímto 
postupem vyjadřujeme zásadní nesouhlas. 

 V této souvislosti je podstatné uvést na pravou míru 
zavádějící tvrzení v rámci části 7.1 materiálu RIA, 
které se týká Provedení konzultací, kde je 
konstatováno, že Generální ředitelství cel podporuje 
ponechání pravomocí GŘC včetně zavedení institutu 
objektivní odpovědnosti a s tím související nárůst 
agendy a je ochotno spolupracovat při zajištění agendy 
správních řízení. Toto jednání však probíhalo pouze 
v rámci výkonu enforcementu, tj. stávajícího výkonu 
kontroly na silnici. Nebyla však řešena oblast 
standardního projednávání přestupků v řízení 
o přestupku či vyřízení přestupku úhradou určené 
částky, tj. oblast, která je tímto návrhem nově 
upravována, a to podstatným způsobem, zcela nově. 

 Ve věci nově navrženého vyřízení přestupku úhradou 
určené částky se jedná o obdobnou právní úpravu, 
která byla vložena do zákona č. 297/2011 Sb., kterým 
se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých 
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zákonů (zákon o silničním provozu). Tento návrh však 
neprošel standardním připomínkovým řízení a byl 
uplatněn pozměňovacím návrhem Hospodářského 
výboru v rámci projednání sněmovního tisku č. 300 
ve volebním období 2010-2013 Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Proto zde absentuje 
podrobná analýza této právní úpravy a zejména dopad 
na samotné správní řízení, včetně RIA. 

 
 V této souvislosti lze uvést, že od roku 2016 byl na 

Slovensku zaveden podobný systém časového 
zpoplatnění silničních motorových vozidel s hmotností 
nejvýše 3,5 tuny, jako je uvažován v ČR a navržen 
v tomto materiálu, s tím, že dle informací Státního 
fondu dopravní infrastruktury slovenské Ministerstvo 
dopravy a výstavby eviduje měsíčně průměrně 11 tisíc 
správních deliktů provozovatelů vozidel 
zaznamenaných kontrolním systémem Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a. s. (cca 130 000 správních 
deliktů za rok). V těchto údajích nejsou zahrnuty počty 
porušení zahraničních provozovatelů a  poskytnutý 
údaj lze posuzovat pouze přiměřeně s ohledem na 
odlišný počet pozemních komunikací v režimu 
časového zpoplatnění na území České republiky. 

 Působnost Celní správy ČR bude ve vyšší míře dotčena 
i v rámci správy příjmů a vymáhání. 

 
Všechny výše uvedené skutečnosti považujeme za tak 
zásadní, že dle našeho názoru musí být nová úprava 
správního trestání a vymáhání podrobena důkladné 
analýze, která bude doplněna do důvodové zprávy a 
do RIA. Zaslaný materiál do připomínkového řízení 
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považujeme v tomto směru za zcela nedostatečný 
a požadujeme jeho celkové doplnění. 

   
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K materiálu: požaduji posunutí účinnosti novely zákona u 
osvobození vozidel od placení časového poplatku z roku 
2021 na rok 2019. Osvobození od placení časového 
poplatku je jedno z opatření Národního akčního plánu čisté 
mobility na podporu rozvoje vozidel na alternativní pohon. 

Akceptováno částečně 
 
Bude přistoupeno k dřívější účinnosti ustanovení o osvobození 
elektrických vozidel od zpoplatnění, nicméně vzhledem 
k stávajícímu stavu projednávání návrhu zákona a délce 
legislativního procesu nelze počítat s tím, že to bude dříve než od 
počátku roku 2020.  

   
Ministerstvo 
zemědělství 

K bodu 3 
 
     Požadujeme v návrhu doplnit možnost změnit 
v evidenci vozidel systému časového zpoplatnění údaj o 
státní poznávací značce evidovaných vozidel.  
 
Odůvodnění: 
     Se změnou systému časového zpoplatnění je žádoucí 
umožnit v evidenci změnu údaje o státní poznávací značce 
vozidla u časových poplatků na jeden rok a v evidenci 
vozidel osvobozených od zpoplatnění.  
     V průběhu roku může dojít u provozovatele motorového 
vozidla v několika případech k potřebě změnit údaj o státní 
poznávací značce v evidenci. Může se jednat zejména o 
ztrátu či odcizení státní poznávací značky nebo přímo o 
odcizení motorového vozidla. Zejména v těchto případech 
by bylo zcela nevhodné, aby nemohl provozovatel vozidla, 
který uhradil časový poplatek na jeden rok, využít zbývající 
časové období na stejné vozidlo s jinou státní poznávací 
značkou nebo na jiné vozidlo, pokud mu bylo vozidlo např. 
odcizeno.  

Vysvětleno 
 
Úhrada časového poplatku se bude provádět ve vztahu k vozidlu. 
Pokud dojde u vozidla ke změně státní poznávací značky, časový 
poplatek zůstane uhrazen, resp. vozidlo bude i nadále osvobozeno. 
V případě vozidel registrovaných v ČR bude tato skutečnost 
(původní a nová státní poznávací značka) zřejmá z registru 
vozidel, do něhož mají subjekty provádějící kontrolu i Státní fond 
dopravní infrastruktury jakožto správce evidence vozidel 
v systému časového zpoplatnění přístup.   
 
V případě prodeje či odcizení vozidla není možné změnu učinit, 
neboť úhrada časového poplatku se vztahuje k vozidlu jako 
takovému, nikoli k jeho provozovateli. 
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     Rovněž u provozovatele vozidla, jehož vozidlo je 
osvobozeno od zpoplatnění např. podle § 20a odst. 1 písm. 
h) - přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, je 
zcela žádoucí umožnit změnu údaje o státní poznávací 
značce v evidenci vozidel osvobozených od zpoplatnění, 
aby nemusel provozovatel vozidla v případě změny státní 
poznávací značky oznamovat znovu všechny údaje podle § 
21c odst. 2 a přikládat doklady podle § 21c odst. 3. 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
 
K bodu 2.1 
      
     Varianta 1 – Videotolling (videotechnologie, 
videodetekce apod.), která dle RIA představuje 
nejvýhodnější řešení, předjímá použití technologie, 
založené na snímání registračních značek vozidel do 3,5 t 
prostřednictvím kamerového systému umístěného 
na  technických zařízeních (brány, ocelové konstrukce). 
Není jednoznačně zřejmé, zda budou využita stávající 
technická zařízení pro výběr mýta pro vozidla nad 3,5 t 
nebo budou vybudována zcela nová, která budou sloužit pro 
navrhované časové zpoplatnění. Obdobně není zřejmé, proč 
se předpokládá pořízení zcela nového informačního 
systému pro evidenci časových poplatků a sledování 
provedených úhrad (provozovatelem má být Státní fond 
dopravní infrastruktury) a nebude využit stávající systém 
evidence vozidel, doplněný o nové datové položky, 
související s časovým zpoplatněním. 
     S ohledem na výše uvedené a zejména z pohledu 
možného budoucího „sjednocení“ výběru mýtného pro 
vozidla nad 3,5 t a vozidel do 3,5 t formou výkonového 
zpoplatnění (což je v současné době i předmětem jednání 

Vysvětleno 
 
Přistoupit namísto vybudování nového informačního systému k 
úpravě některého ze stávajících informačních systémů by nebylo 
účelné, neboť úhrada časového poplatku se vztahuje nejen na 
vozidla registrovaná v České republice, ale na všechna vozidla 
užívající zpoplatněné pozemní komunikace, tzn. i na vozidla 
registrovaná v jiných státech. Rozsah údajů, které by bylo možné 
využít například v registru silničních vozidel, by byl minimální. 
V souvislosti se zavedením tzv. videotollingu bude nutné vést řadu 
speciálních údajů o vozidlech, jejich provozovatelích a 
přepravovaných osobách (k nimž se vztahují důvody osvobození 
od zpoplatnění). Správcem evidence vozidel v systému časového 
zpoplatnění bude přitom Státní fond dopravní infrastruktury. 
Navíc i výčet subjektů, které budou mít do nového informačního 
systému přístup, bude odlišný od stávajících systémů.  
 
Pokud jde o výkonové zpoplatnění užití pozemních komunikací 
vozidly do 3,5 t, je třeba zdůraznit, že uvedený unijní legislativní 
záměr počítal s jeho zavedením od roku 2028, přičemž jak bylo 
popsáno v hodnocení dopadů regulace, přínosy videotollingu by i 
v tomto případě odůvodnily jeho dočasné zavedení. Je též třeba 
uvést, že uvedený návrh směrnice doposud ani nebyl předmětem 
projednání, přičemž k němu Česká republika zastává negativní 
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na úrovní Evropské unie) považujeme navrhovanou úpravu 
za nesystémovou.  
 
     Vyhodnocení nákladů a přínosů uvedené v RIA pro 
jednotlivé varianty možného řešení by mělo být podpořeno 
podrobnější kalkulací, která by doložila uváděné hodnoty 
a zahrnovala všechny související pozitivní i negativní 
dopady. 
 
     V neposlední řadě je žádoucí zohlednit při výběru 
varianty i okolnosti související s výsledkem zadávacího 
řízení na nového poskytovatele výběru mýta pro vozidla 
nad 3,5 t resp. na zvolenou technologií, která by měla být 
pro zpoplatnění vozidel do 3,5 t určující (v rámci 3E 
a zachování vložených investic a prostředků státního 
rozpočtu). 

stanovisko. Předpokládá se i odpor řady dalších členských států 
Evropské unie. 
 
Vyhodnocení nákladů a přínosů uvedených v kapitole 3 a 
jednotlivých následujících podkapitolách RIA je v naprosto 
dostatečném rozsahu i co do míry podrobnosti kalkulace. 
V podkapitole 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů jsou shrnuty 
v rámci jednotlivých variant náklady a přínosy podrobně 
rozpracované v podkapitolách 3.2 a 3.3.  
 
V současné době není možné zohledňovat v rámci již ukončeného 
výběrového řízení na výkonové zpoplatnění vozidel nad 3,5 t i 
vozidla do 3,5 t, která nebyla v zadání uvažována. Navíc, zadávací 
řízení na provozovatele mýtného systému bylo zahájeno 
v polovině minulého roku, výběrovému řízení předcházela 
poměrně dlouhá doba příprav a smlouva byla uzavřena na 10 let.  
 

   
Ministerstvo 
obrany 

1) K § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. 
V § 20a odst. 1 písm. c) požadujeme za slova 

„ozbrojených sil České republiky11d)“ vložit slova 
„označených vojenskou poznávací značkou“. 
 
Odůvodnění: 

V souladu s § 2 odst. 9 písm. a) zákona č. 219/1999 
Sb., o ozbrojených silách České republiky, mohou být 
vozidla ozbrojených sil označena nejen vojenskou 
poznávací značkou, ale též státní poznávací značkou, 
přičemž ale takto označené vozidlo, byť by mělo výjimku 
z oznamovací povinnosti, by pro kamerové systémy nebylo 
rozpoznatelné jako vozidlo s takovou výjimkou. 
Navrhujeme proto výjimku z oznamovací povinnosti 

Akceptováno 
 
Oznamovací povinnost bude rozšířena i na vozidla osvobozená od 
zpoplatnění podle § 20a odst. 1 písm. c), avšak současně bude 
zakotveno, že se oznámení neprovádí u vozidel, která mají 
přidělenu vojenskou poznávací značku. 
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výslovně specifikovat pouze na vozidla s vojenskou 
poznávací značkou, která pro kamerový systém 
rozpoznatelná jsou, což je podle důvodové zprávy k zákonu 
č. 13/1997 Sb. také důvodem vynětí vozidel s touto výjimkou 
z ohlašovací povinnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

 2) K § 20a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. 
Považujeme za vhodné, aby byl v § 20a odst. 1 

rozšířen a upraven okruh vozidel osvobozených od 
zpoplatnění tak, že se toto osvobození bude vztahovat na 
všechna vozidla ve vlastnictví České republiky.  

Alternativně požadujeme do § 20a odst. 1 doplnit 
nové písmeno p), které zní: „vozidla Ministerstva obrany, 
včetně vozidel ozbrojených sil České republiky a vozidel 
používaných Vojenskou policií nespadajících mezi vozidla 
uvedená pod písmenem c), a vozidla Vojenského 
zpravodajství.“. Tato vozidla budou osvobozena od 
zpoplatnění, přičemž toto osvobození bude nutné oznámit 
Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V souvislosti 
s tímto doplněním bude také nezbytné upravit odkazy 
v novele zákona [(§ 21 odst. 1 písm. b), § 21a písm. b), § 
21c odst. 1, § 21c odst. 7 písm. a)] 
  
Odůvodnění: 

V současné době je v § 20a obsažena celá řada 
výjimek, přičemž velká část z nich je určena pro vozidla 
státních orgánů, případně dalších subjektů, jejichž vizuální 
provedení je takové, že jsou pro kontrolní orgány lehce 
rozpoznatelná. Pokud ale bude zaveden systém založený na 
rozpoznávání pouze poznávacích značek, ztrácí současný 
systém výjimek smysl (např. vozidla ozbrojených sil s civilní 
registrační značkou nebudou rozpoznatelná jako vozidla 

Vysvětleno 
 
Ne všechna vozidla v majetku ČR jsou ve vlastnictví 
organizačních složek státu, ale hospodaření k nim přísluší 
subjektům různé právní povahy vč. podnikatelských subjektů, u 
nichž není důvod pro osvobození. Tímto by došlo k narušení 
podnikatelského prostředí. 
 
Navíc by došlo k výraznému výpadku příjmů na straně Státního 
fondu dopravní infrastruktury, které jsou následně použity na 
výstavbu dopravní infrastruktury. Tento výpadek by bylo nutné 
řešit navýšením dotace na krytí deficitu ze státního rozpočtu. 
 
Rozsah výjimek ze zpoplatnění byl oproti stávajícímu rozsahu 
rozšiřován pouze v souvislosti s Národním akčním plánem čisté 
mobility, schváleným vládou, u vozidel na alternativní pohon a 
v souvislosti s novým způsobem prokazování úhrady časového 
poplatku a charakterem jejich činnosti u vozidel Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby. 
 
Požadavek na rozšíření osvobození na všechna vozidla 
Ministerstva obrany považujeme za excesivní. Ministerstva nejsou 
z rámce zpoplatnění paušálně vyjmuta (i v případě vozidel 
Ministerstva vnitra se výjimka týká pouze vozidel používaných 
policií) a žádné jiné ministerstvo takovéto rozšíření osvobození 
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ozbrojených sil). Nabízí se naopak využít toho, že bude 
nastaven systém oznamování vozidel osvobozených od 
zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury, a 
zavést jednotnou výjimku pro všechna vozidla ve vlastnictví 
státu (vyjma těch, jejichž osvobození nebude muset být 
ohlašováno Státnímu fondu dopravní infrastruktury). Dojde 
tím k významné úspoře jak finanční, tak časové, protože 
nebude nutné každoročně řešit u každého státního orgánu 
zvlášť hrazení časového poplatku, který bude stejně hrazen 
z prostředků státního rozpočtu, jehož součástí je i rozpočet 
Státního fondu dopravní infrastruktury (a jde tak fakticky 
jen o přesun finančních prostředků v rámci tohoto 
rozpočtu), ale pouze se jednorázově oznámí pořízení 
nového vozidla, případně pozbytí vlastnictví k vozidlu.  

V případě nevyhovění tomuto požadavku 
předkladatelem navrhujeme alternativní řešení spočívající 
pouze v doplnění výjimky pro vozidla nově uvedená pod 
písmenem p), kdy většina z nich dosud využívala výjimku 
podle § 20a písm. c), která však již nebude kvůli změně 
ověřování existence osvobození u vozidel označených 
civilní registrační značkou nadále použitelná. 
Tato připomínka je zásadní. 

nepožadovalo. Pokud jde o vozidla ozbrojených sil a Vojenské 
policie, na ně se již § 20a odst. 2 písm. c) bezesporu vztahuje.  
 
 
 

 3) K navrhované úpravě přestupkového práva 
Úprava přestupkového práva tak, jak je upravena 

návrhem zákona, považuje za přestupek jednání 
provozovatele, který užije zpoplatněnou pozemní 
komunikaci vozidlem, které je osvobozeno od zpoplatnění, 
aniž by osvobození vozidla od zpoplatnění bylo oznámeno 
Státnímu fondu dopravní infrastruktury. 

V návaznosti na tuto skutečnost a naši předchozí 
připomínku požadujeme upravit postavení Ministerstva 
obrany, jelikož s ohledem na nenadálé plnění speciálních 

Vysvětleno 
 
Předkladatel nemůže rezignovat na správní postih porušení 
povinnosti předem oznámit osvobození vozidla od zpoplatnění. 
Pokud by plnění této povinnosti nebylo vynutitelné prostředky 
správního trestání, hrozí, že by byla zcela zbytečně zatěžována 
kontrolou vozidla, která by sice byla osvobozena od zpoplatnění, 
ale v důsledku absence notifikační povinnosti by v návaznosti na 
provedenou videodetekci byla vyhodnocena jako vozidla užívající 
protiprávně zpoplatněnou pozemní komunikaci bez úhrady 
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úkolů může dojít k situaci, kdy nebude možné před užitím 
komunikace nahlásit registrační značku k evidenci v 
informačním systému v dostatečném předstihu. 

Zároveň dosud není známo, jakým způsobem bude 
zaznamenávání osvobození vozidel od zpoplatnění 
probíhat. Tuto oblast stanoví nový prováděcí právní 
předpis. V této souvislosti nepovažuje Ministerstvo obrany 
za účelné, aby docházelo k vymáhání přestupků ve smyslu 
plateb na vrub organizační složky státu ve prospěch státu. 
 
Odůvodnění: 

Smyslem připomínky je zajistit úpravu, která bude 
reflektovat specifické postavení Ministerstva obrany, pro 
které nebude vždy možné nahlásit registrační značku k 
evidenci v informačním systému v dostatečném předstihu. 
Současně je žádoucí, aby takové pozdní nahlášení 
nepodléhalo sankci.   
Tato připomínka je zásadní. 

časového poplatku, což by ve svém důsledku vedlo ke snížení 
efektivity prováděných kontrol.  
 
Jak bylo uvedeno výše, vozidla Ministerstva obrany označená 
tabulkou se zvláštní registrační značkou nebudou podléhat 
notifikační povinnosti, této povinnosti by podléhala pouze vozidla 
označená tabulkou s civilní registrační značkou, u nichž systém 
sám nepozná, že je naplněna podmínka osvobození. Předkladatel 
předpokládá, že u této skupiny vozidel bude rovněž možné provést 
notifikaci předem, pakliže ve výjimečných případech nikoli, je 
třeba uhradit časový poplatek.  

 4) K bodu 3 (k § 21d odst. 4 novely zákona č. 13/1997 
Sb.) 

Není zřejmé, proč by tyto údaje měly být 
zveřejňovány. Požadujeme proto dané ustanovení zrušit 
nebo zveřejnění uvedených informací lépe odůvodnit.  
 
Odůvodnění: 

Důvodová zpráva sice u daného ustanovení stanoví, 
že se bude jednat o údaje, prostřednictvím kterých si 
provozovatelé a řidiči vozidel budou moct ověřit, zda a na 
jaké období má vozidlo uhrazený časový poplatek. Dále 
stanoví, že bude prostřednictvím těchto údajů možné ověřit, 
zda bylo u vozidla oznámeno osvobození od zpoplatnění. 
Držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P budou mít rovněž 

Vysvětleno 
 
Nejedená se o zveřejňování seznamu vozidel, která jsou 
osvobozena od zpoplatnění, ale pouze o možnost ověřit si, po 
zadání státní poznávací značky vozidla, zda má vozidlo uhrazený 
časový poplatek (a na jaké období) či zda je osvobozeno, tj. zda 
vozidlem lze užít zpoplatněnou pozemní komunikaci.  
 
Vyhledávání neumožní po zadání státní poznávací značky zobrazit 
číslo průkazu ZTP či ZTP/P a zřejmě ani nebude uveden důvod 
osvobození. Je však nutné zabezpečit, aby v návaznosti na zadání 
konkrétního čísla průkazu (což zná primárně jeho držitel, případně 
osoby jemu blízké včetně provozovatele vozidla) oprávněné osoby 
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možnost zjistit, která vozidla čerpají při převozu jejich 
osoby výhody v podobě osvobození od zpoplatnění. 

Nicméně je otázkou, zda by informace, že určitá 
vozidla byla osvobozena od zpoplatnění, měla být veřejně 
přístupná. 
Tato připomínka je zásadní. 

mohly ověřit, zda a která vozidla jsou vedena jako osvobozená od 
zpoplatnění.  
 

 5) K bodu 10 [k § 42a odst. 2 písm. b) novely zákona č. 
13/1997 Sb.] 

Požadujeme dané ustanovení zrušit. 
 
Odůvodnění: 

Je naprosto vyloučeno, aby řidič byl postihován za to, 
že užije vozidlo osvobozené od zpoplatnění, které pouze 
jako takové nebylo oznámeno Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury. Zajištění oznámení by mělo být úkolem 
výlučně provozovatele vozidla, případně pouze jím 
pověřeného zaměstnance v případě využívání vozidla při 
výkonu závislé práce. Jiný řidič nebude mít zpravidla 
mnoho možností, jak toto oznámení zajistit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
  
Na postih neoznámení osvobození vozidla od zpoplatnění nelze 
rezignovat, neboť v případě osvobození vozidla z důvodu 
přepravy držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P se jedná o omezený 
počet vozidel, která mohou být ve vztahu k jednomu držiteli 
průkazu ZTP nebo ZTP/P oznámena. Navíc si řidič bude moct 
poměrně jednoduše způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ověřit, že vozidlem lze užít zpoplatněné pozemní komunikace, tj. 
že je osvobozeno od zpoplatnění nebo má uhrazen časový 
poplatek. 

  
 

 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

K bodům 2 a 3 v č. I, resp. k čl. IV – Účinnost: 
 

Navrhujme stanovit účinnost ustanovení, která zavádějí 
zvýhodnění pro vozidla na alternativní pohon, co nejdříve, 
případně v nejzazším termínu k 1. lednu 2020.  

 
Jedná se o nově doplňované písmeno o) v § 20a odst. 1 
(osvobození od zpoplatnění) a ust. § 21 odst. 3 věta druhá. 

 
Odůvodnění: 

Akceptováno částečně 
 
K dřívější účinnosti zvýhodnění bude přistoupeno prostřednictvím 
osvobození elektrických vozidel. 
 
Ke stanovení nižší sazby časového poplatku pro vozidla poháněná 
na stlačený zemní plyn nelze přistoupit dříve, než bude změněn 
způsob úhrady a kontroly časového poplatku (tj. zaveden tzv. 
videotolling), neboť při současném způsobu prokazování úhrady 
prostřednictvím dálničních kupónů by bylo nezbytné zavést další 
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V Národním akčním plánu čisté mobility schváleném 
usnesením vlády č. 941 ze dne 20. listopadu 2015 jsou v 
kapitole 6.4. stanovena příslušná opatření s termínem 
realizace 2015–2020 (opatření "S18"). 

 
V důvodové zprávě je navržená účinnost k roku 2021 
odůvodňována časově náročnou přípravou spojenou zejm. 
s vytvořením nového informačního systému pro evidenci 
vozidel v systému časového zpoplatnění Domníváme se 
však, že výše citovaná nová ustanovení zvýhodňující 
vozidla na alternativní pohon s touto úpravou věcně přímo 
nesouvisí a rovněž z legislativního hlediska by nemělo být 
problematické je od zbytku právní úpravy oddělit ve smyslu 
stanovení jejich dřívější účinnosti. 

druh dálničního kupónu a zajistit jeho tisk a distribuci, s čímž by 
byly spojeny nemalé náklady. Vzhledem k tomu, že by se jednalo 
o řešení pouze na jeden rok, nebyly by takové náklady vynaložené 
účelně. 
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Úřad vlády 
České republiky 
– odbor 
kompatibility 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Časového zpoplatnění užívání pozemních komunikací 
lehkými silničními vozidly se týká sdělení Komise o 
uplatňování poplatků za vnitrostátní silniční infrastrukturu 
vybíraných u lehkých osobních vozidel [COM (2012) 199 
final], které v kontextu primárního práva EU (čl. 18 SFEU) 
popisuje obecné principy, na kterých má stát systém 
zpoplatnění.  

Předložený materiál se dále dotýká oblasti práva veřejných 
podpor EU. 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Sdělení Komise uvádí zásady zpoplatnění, které by 
v jednotlivých členských státech měly být dodrženy. 
Předkladatel by měl soulad s těmito zásadami, které směřují 
k zabránění diskriminace občasných uživatelů pozemních 
komunikací z jiných členských států, deklarovat také ve 
vztahu k nově navrhované úpravě. Lze rozvést hodnocení 
souladu navrhované úpravy s právem EU v rámci důvodové 
zprávy. Zejména upozorňujeme na nutnost nadále 
zajišťovat širokou nabídku možností, jak časový poplatek 
uhradit, či nutnost náležitého přístupu k informacím 
týkajícím se časového zpoplatnění pro příležitostné 
uživatele. Nadále je nutno zachovávat míru přiměřenosti 
mezi výší dlouhodobých a krátkodobých poplatků.  

Sdělení upozorňuje i na potřebu vhodně zvolené kontroly 
dodržování, a to opět ve smyslu zabránění nepřímé 

Akceptováno a vysvětleno  
 
V této oblasti neexistuje žádný sekundární právní předpis EU, 
členské státy mají v zásadě možnost zavést vnitrostátní systém 
dálničních známek při respektování principů vyplývajících 
z primárního práva. Existuje přitom zmíněné Sdělení Komise o 
uplatňování poplatků za vnitrostátní silniční infrastrukturu 
vybíraných u lehkých osobních vozidel [COM (2012) 199 final]. 
Důvodová zpráva bude v tomto kontextu dílčím způsobem 
doplněna.   
Předkladatel rovněž posoudil osvobození elektronických vozidel 
od zpoplatnění a snížení časového poplatku u vozidel poháněných 
zemním plynem a biometanem z hlediska unijní regulace veřejné 
podpory. Primárními příjemci zvýhodnění plynoucího z 
osvobození od časového zpoplatnění a snížené sazby příslušného 
poplatku nebudou výrobci vozidel ani provozovatelé dobíjecích a 
plnících stanic. Opatření má ekonomicky zvýhodnit provozovatele 
elektrických vozidel a vozidel poháněných zemním plynem. Toto 
opatření bude stanoveno přímo zákonem a bude obecně dopadat 
na plátce tohoto zpoplatnění, jimiž mohou být jak fyzické 
nepodnikající osoby, tak podnikatelé. I ve vztahu k podnikatelům 
platí, že provozovatelem dotčených vozidel mohou být jakékoli 
hospodářské subjekty, aniž by bylo rozhodující, v jakém odvětví 
hospodářství působí. Opatření obsažené v navrženém zákoně tak 
nezakládá selektivní ekonomické zvýhodnění určitého podniku 
nebo odvětví hospodářství, jelikož ze zvýhodnění může těžit 
jakýkoliv subjekt práva, který je v pozici provozovatele vozidla s 
určitým typem pohonu.  
Přímé zvýhodnění provozovatelů vybraných vozidel může mít 
nepřímý pozitivní účinek na provozovatele příslušných dobíjecích 
či plnících stanic nebo na výrobce uvedených vozidel. Jde však o 
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diskriminace příležitostných uživatelů pozemních 
komunikací z jiných členských států. Jde-li o zmíněnou 
oblast, rovněž klademe důraz na to, aby navrhovaná úprava 
stejným způsobem postihovala přestupky vozidel 
registrovaných v ČR a vozidel registrovaných v jiném 
členském státě, ovšem spíše ve smyslu opačném, tedy ve 
smyslu zabránění obrácené diskriminace. Tedy zda bude 
výběrčímu časového poplatku zajištěn v dostatečné míře 
přístup k údajům o vozidlech neregistrovaných v ČR (a za 
které nebude uhrazen poplatek) a zda si toto navrhovaná 
úprava vůbec klade za cíl. 

Dále, v materiálu postrádáme zhodnocení souladu návrhu s 
právem veřejných podpor. Předloženým návrhem dochází k 
osvobození vozidel na elektrickou energii nebo vodík 
[navrhovaný § 20a písm. o) zákona o pozemních 
komunikacích] a zvýhodnění vozidel na stlačený zemní 
plyn [navrhovaný § 21 odst. 3 zákona o pozemních 
komunikacích].  

Navrhujeme v tomto smyslu doplnit důvodovou zprávu.  

Výše uvedené připomínky jsou zásadní. 

sekundární účinek opatření podporujícího v první řadě 
provozovatele určitých vozidel. Zákonodárce přijetím navrženého 
ustanovení zákona neposkytuje přímou finanční výhodu pro 
zmíněné hospodářské subjekty, ani těmto subjektům nesnižuje 
náklady, které musí standardně nést.  
Ministerstvo dopravy se domnívá, že osvobození od časového 
zpoplatnění a snížená sazba předmětného poplatku nezakládají 
opatření splňující znaky veřejné podpory, jak jsou obecně 
vymezeny čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.   

 

   

Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

1. Část H obecné části důvodové zprávy nebo 
odůvodnění, DPIA, je nezbytné dopracovat. Tato 
připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Je potřeba zdůraznit, že obsahem ani účelem navržené právní 
úpravy není vyloučit aplikaci čl. 15 unijního nařízení, jenž 
subjektu údajů přiznává právo získat od správce potvrzení, zda 
osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a 
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Odůvodnění: 
Jak ÚOOÚ uvádí v obecné části připomínek, DPIA má 
dobrou kvalitu. Místy je však příliš popisný a absentuje 
v něm test proporcionality. Týká se to například § 21d odst. 
4. Lze oprávnění na přístup podle článku 15 GDPR 
nahradit zveřejněním pseudonymních údajů? Vyhodnocení 
absentuje. 

K formálním připomínkám patří, že vyhodnocení, zda se 
právní úprava dotýká ochrany soukromí a ochrany 
osobních údajů částečně nebo úplně, je arbitrární, a proto 
by mělo být zrušeno. 

 

pokud zpracovávány jsou, ukládá správci povinnost sdělit subjektu 
údajů určité informace týkající se tohoto zpracovávání.  
 
Pokud se subjekt údajů obrátí na Státní fond dopravní 
infrastruktury, v souladu s unijním nařízením bude mít právo na 
relevantní odpověď. Toto právo není návrhem zákona vyloučeno, 
podmíněno ani omezeno. Účelem § 21c zákona ve znění návrhu 
jeho novely je umožnit provozovatelům vozidel, řidičům a jiným 
osobám, na něž je osvobození od zpoplatnění navázáno, 
operativně a flexibilně zjistit, zda je u vozidla evidována úhrada 
časového poplatku nebo jeho osvobození, aniž by si o tuto 
informaci museli separátně žádat.  
 

 2. V článku I bodu 3 je § 21c nezbytné přepracovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Předkladatel vychází z toho, že právním základem pro 
zpracování osvobození vozidel od zpoplatnění je souhlas 
subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
ÚOOÚ je však toho názoru, že jím je veřejný zájem podle 
článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Ten zní: „Zpracování je 
zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto 
podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: zpracování je 
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.“ 
Rozdíl mezi veřejným zájmem a výkonem veřejné moci 
spočívá v tom, že v druhém případě je přesně stanovena 
působnost i pravomoc, zatímco v prvním je vymezena jen 

Akceptováno částečně 
 
Důvody osvobození vozidel od zpoplatnění jsou stanoveny přímo 
zákonem již za stávajícího právního stavu. Není žádoucí ani účelné 
vázat osvobození na výsledek správního řízení, neboť by to 
znamenalo značnou administrativní zátěž pro provozovatele 
vozidel i státní správu, která by se zakládala nedůvodně. Pokud je 
určité vozidlo od časového zpoplatnění osvobozeno, dostačující 
bude splnění notifikační povinnosti (její neprovedení bude 
postižitelné sankcí v relativně nízké výši). V návaznosti na 
provedení úplného oznámení Státní fond dopravní infrastruktury 
zaeviduje vozidlo jako osvobozené od zpoplatnění, přičemž 
v případě pochybností může podat podnět k zahájení 
přestupkového řízení celním úřadům. § 21b odst. 5 zákona ve 
znění návrhu jeho novely pamatuje na případy, kdy oznámení není 
úplné, evidenční úkon se neprovede a o této skutečnosti se 
oznamovatel vyrozumí. Není však představitelné, že by bylo 
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rámcově. Osvobození vozidel od zpoplatnění je veřejný 
zájem, který se v případě podání žádosti a správního řízení 
překlopí do výkonu veřejné moci. 

Osvobození by se tedy nemělo dít na základě oznámení 
spojeného se souhlasem, nýbrž na základě žádosti. Ve 
správním řízení by se přezkoumalo, zda žadatel splňuje 
zákonem stanovené podmínky a byl by pak osvobozen. 
Odstavec 3 písm. a) by tedy mělo být zrušeno bez náhrady. 
Nestandardní odložení oznámení podle odstavce 5 a 6 by 
bylo nahrazeno standardním zamítnutím žádosti. 

Identifikační údaje v žádosti by měly být standardisovány 
podle § 37 odst. 2 NSŘ. Přitom je třeba vycházet z toho, že 
řadu údajů již státní správa má: SPZ (registrační značka?) 
dostatečně identifikuje vlastníka vozidla. Místo číslo 
průkazu ZTP nebo ZTP/P by měl zákon propojit dopravní 
úřad s AIS zdravotních omezení – cf. § 42, ale nikoliv pro 
pouhé ověření, ale pro rozhodnutí. A konečně úředně 
ověřený podpis je zcela nepřiměřený. 

 

osvobození podmíněno podáním žádosti, vedením správního 
řízení (včetně nutnosti provedení všech procesních úkonů) a 
vydáváním správního rozhodnutí. Úkon Státního fondu dopravní 
infrastruktury bude možné v navrženém pojetí kvalifikovat jako 
úkon evidenční, nikoli regulační, což je z hlediska sledovaných 
potřeb zcela dostačující. 
 
Předkladatel se ztotožňuje s hodnocením připomínkového místa, 
že právním základem pro zpracování údajů o osvobození vozidel 
od zpoplatnění je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. 
S ohledem na tuto skutečnost bude v návrhu zákona formulace, 
jejíž podstatou je souhlas se záznamem, vhodným způsobem 
upravena. 
 
S ohledem na výše uvedené nejsou údaje tvořící součást oznámení 
navázány na náležitosti podání dle správního řádu. Z důvodu 
přehlednosti a právní jistoty je vhodné stanovit taxativní výčet 
údajů, jež mají být v oznámení obsaženy.  
 
Předkladatel dále potvrzuje, že pod státní poznávací značkou se 
rozumí registrační značka. Je nicméně vhodnější zmiňovat státní 
poznávací značku, jelikož registrační značka představuje 
legislativní zkratku zavedenou pro účely zákona č. 56/2001 Sb. 
 
Předkladatel se domnívá, že náležitosti oznámení nejsou nikterak 
excesivní – je třeba, aby toto podání obsahovalo alespoň 
elementární údaje o podateli, přičemž z návrhu zákona bude bez 
náhrady vypuštěn požadavek na sdělení rodného čísla a čísla 
průkazu ZTP nebo ZTP/P.  
 
Pokud jde o úřední ověření podpisu, není požadováno po držiteli 
průkazu ZTP či ZTP/P, pokud není sám provozovatelem vozidla, 
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který činí vůči Státnímu fondu dopravní infrastruktury notifikaci 
osvobození. U provozovatelů vozidel je však nutné trvat na 
úředním ověření jejich podpisu, jelikož lze předpokládat, že 
notifikace budou zasílány Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
typicky poštou, osoby zaměstnávané Státním fondem dopravní 
infrastruktury se s oznamovateli do osobního styku nedostanou a 
úředně ověřený podpis potvrzuje, že oznámení činí skutečně 
osoba, která je pod něj podepsána. Následně může Státní fond 
dopravní infrastruktury přes svůj vstup do registru vozidel ověřit, 
že osoba, která oznámení učinila, je skutečně provozovatelem 
vozidla osvobozeného od zpoplatnění. K tomu dodáváme, že užití 
zpoplatněné pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku 
vozidlem, u něhož bylo učiněno oznámení přesto, že není 
osvobozeno od zpoplatnění, je přestupkem s mnohem vyšší sazbou 
možné pokuty než užití zpoplatněné pozemní komunikace 
vozidlem,  u něhož osvobození oznámeno nebylo (v prvním 
případě totiž provozovatel vozidla uvádí úmyslně nepravdivou 
informaci, aby se v rámci videodetekce vyhnul identifikaci a 
následnému správnímu postihu za neprovedení úhrady časového 
poplatku). Je proto potřeba klást zvláštní důkaz na to, aby 
oznámení učinil vždy skutečný provozovatel vozidla. 

 3. V článku I bodu 3 v § 21d je nezbytné doplnit dobu 
uchování. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Je nutné respektovat článek 5 odst. 1 písm. e) GDPR. 

Akceptováno 
 
Do § 21c bude doplněna doba, po kterou se uchovávají údaje  
zaznamenané do evidence vozidel v systému časového 
zpoplatnění při úhradě časového poplatku, a to v délce 2 let od 
konce období, na které byl časový poplatek uhrazen. U ostatních 
údajů dojde k jejich výmazu bezprostředně po oznámení 
provozovatele vozidla o pozbytí důvodů pro osvobození vozidla 
od zpoplatnění, resp. po jeho žádosti o výmaz záznamu o 
osvobození vozidla od zpoplatnění. 
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Bezpečnostní 
informační 
služba 

1. K části první, bodu 2. – § 20a zákona č. č. 13/1997 Sb.:  
V § 20a navrhujeme za nové písmeno o) doplnit písmeno p) 
ve znění: 
„p) zpravodajských služeb České republiky.“  
V návaznosti na toto doplnění navrhujeme slova „nebo o)“ 
nahradit slovy „o) nebo p)“ v § 21 odst. 1 písm. b), § 21a 
odst. 1 písm. b), § 21c odst. 1 a § 21c odst. 7 písm. a).  
 
Odůvodnění:   
V současné době je v § 20a odst. 1 obsažen rozsáhlý výčet 
vozidel osvobozených od zpoplatnění, přičemž velká část 
výjimek je navázána na oblast bezpečnosti. Navrhujeme 
tento výčet výše uvedeným způsobem rozšířit o některá 
vozidla používaná zpravodajskými službami (osvobození 
z povahy věci nebude možné použít v případě tzv. 
zakrytých vozidel, která z konspiračních důvodů nejsou 
veřejně deklarována jako vozidla používaná zpravodajskou 
službou).  
Výčet v současné podobě obsahuje výjimky v zásadě pro 
vozidla státních orgánů nebo ozbrojených sborů, které jsou 
na první pohled vizuálně rozpoznatelná podle jejich 
zevního označení. Návrh však zavádí systém založený na 
rozpoznávání vozidel podle registračních značek, takže 
dosavadní systém výjimek v tomto směru ztrácí smysl – 
osvobození vozidla zpravodajské služby bude patrné 
v rámci systému okamžitě po načtení registrační značky.  
 
Alternativně navrhujeme rozšířit okruh vozidel 
osvobozených od zpoplatnění tak, že vozidla uvedená v 
písmenu a) bodu 1, a 3, písmenech b), c), d), e) a g) se 
nahradí jednotným osvobozením vozidel v majetku České 
republiky 

Akceptováno jinak 
 
V návrhu bude doplněno osvobození vozidel Bezpečnostní 
informační služby. 
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Odůvodnění:  
V souvislosti se změnou systému rozpoznávání vozidel 
osvobozených od zpoplatnění, kdy bude povinnost 
oznamovat vozidla osvobozená od zpoplatnění Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury, se nabízí možnost  zavést 
jednotnou výjimku pro všechna vozidla ve vlastnictví státu. 
Dojde tak k významné úspoře jak finanční, tak časové, když 
nebude nutné každoročně řešit u každého státního orgánu 
zvlášť hrazení časového poplatku (stejně je hrazen z 
prostředků státního rozpočtu a jde fakticky  
o přesun finančních prostředků z jednotlivých kapitol). 
Státní orgány by tak pouze oznamovaly pořízení nového 
vozidla nebo pozbytí jeho vlastnictví.  
Tato připomínka je zásadní. 

 2. K části první, bodu 3. – § 21d zákona č. 13/1997 Sb. 
Navrhujeme za odstavec 5 vložit nový odstavec 6, který zní: 
„(6) Státní fond dopravní infrastruktury zajistí 
zpravodajským službám České republiky dálkový a 
nepřetržitý přístup k údajům obsaženým  
v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění v 
rozsahu potřebném pro plnění úkolů v jejich působnosti a 
pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů.“ 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.  
 
Odůvodnění:  
Již v současné době pracují zpravodajské služby s 
nejrůznějšími informacemi, které se týkají řidičů, vozidel a 
registračních značek, a mají přístup do státem zřizovaných 
a vedených evidencí a registrů (viz § 11 odst. 3 zák. č. 
153/1994 Sb.), o zpravodajských službách České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. Údaje z nově zřizované 

Akceptováno jinak  
 
Přístup zpravodajských služeb do evidence vozidel v systému 
časového zpoplatnění bude zakotven přímo v zákoně č. 153/1994 
Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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evidence jsou využitelné zejména v rámci plnění úkolů, 
v rámci kterých zpravodajské služby na území České 
republiky shromažďují informace  
o bezpečnostních rizicích se zahraničním prvkem (např. 
nelegální migrace, terorismus). Například informace ze 
systému časového zpoplatnění dle § 21b odst. 2 písm. a) 
může znamenat, že vozidlo zahraniční zájmové osoby se 
nalézá na území České republiky, obdobně dle písm. c) lze 
upřesnit i možný čas zamýšleného pobytu resp. využívání 
placených úseků pozemních komunikací. 
Oprávnění zpravodajských služeb získávat údaje obsažené 
v evidenci pro plnění úkolů v zákonné působnosti je 
doplněno oprávnění získávat tyto údaje i pro výkon 
evidenční ochrany údajů, obdobně jako to stanoví § 11 odst. 
5 zákona č. 153/1994 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

   
Generální 
inspekce 
bezpečnostních 
sborů 

K čl. I bodu 2 – k § 20a odst. 1 uplatňuje GIBS zásadní 
připomínku 
V § 20a odst. 1 za písmeno o) doplnit následující text: 
„p) Generální inspekce bezpečnostních sborů, s výjimkou 
vozidel používaných jako krycí prostředky podle 
zvláštního právního předpisu1“ 
_________________ 
1) § 42 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů a § 74 zákona č. 273/2008 Sb., o 
Policii České republiky 
Odůvodnění 
GIBS plní zákonné úkoly vymezené zákonem č. 341/2011 
Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z výše 
uvedených zákonných důvodů by měla GIBS, jakožto 

Akceptováno jinak  
 
V návrhu bude zakotveno osvobození vozidel Generální inspekce 
bezpečnostních sborů od zpoplatnění. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6RLTB4W)



ozbrojený bezpečnostní sbor disponovat osvobozením od 
zpoplatnění užití pozemní komunikace silničním motorový 
vozidlem. 
GIBS podle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 407/2011 Sb., 
k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních 
sborů, nemá obligatorní povinnost označovat služební 
vozidla na bočních stranách nápisem „GENERÁLNÍ 
INSPEKCE“, a z tohoto důvodu jsou používána vozidla i 
bez výše uvedeného nápisu. 
V případě užití vozidla ve zvláštním režimu (např. při 
provádění zkoušek spolehlivosti) bude muset být poplatek 
uhrazen ze zvláštních finančních prostředků. Současně 
s tímto dojde k požadavku navýšení rozpočtových 
prostředků GIBS. 

 K čl. I bodu 3 – k § 21b uplatňuje GIBS zásadní 
připomínku 
Odstavec 2 obsahuje výčet údajů, které se zaznamenávají 
do evidence vozidel v systému časového zpoplatnění, 
přestože samotná úprava evidence spolu s údaji, které se 
v evidenci vedou, je upravena v navrhovaném § 21d. 
Domníváme se, že zvolená koncepce, kdy jsou údaje, které 
mají být obsahem evidence, roztříštěny na několika místech 
navrhovaného zákona, není žádoucí. Podle našeho názoru 
by měl být výčet údajů upraven jednotně v rámci 
navrhovaného § 21d. 
 
Odstavec 4 předpokládá vydání prováděcího právního 
předpisu, přičemž se domníváme, že minimálně stanovení 
náležitostí potvrzení o úhradě časového poplatku 
v prováděcím právním předpisu by znamenalo doplnění 
navrhovaného zákona a nikoliv jeho provedení, jež má být 
primárním účelem prováděcího právního předpisu. 

Akceptováno 
 
Účelem § 21b (nově § 21a) bylo jednak stanovit samotnou 
evidenční povinnost, jež musí být spjata s provedením úhrady 
časového poplatku, a v této souvislosti též vymezit, které údaje se 
mají zaznamenat do evidence při úhradě časového poplatku. V § 
21c (původně § 21d) jsou pak vymezeny všechny údaje, které se 
v evidenci vedou. V návaznosti na tuto připomínku však bude 
znění § 21c upraveno, aby bylo zřejmé, že v evidenci jsou vedeny 
všechny údaje zaznamenané při úhradě časového poplatku (podle 
§ 21a odst. 2), všechny údaje zaznamenané v návaznosti na 
oznámení osvobození vozidla (podle § 21b odst. 2) a dále údaje o 
počtu vozidel, která užila zpoplatněnou pozemní komunikaci bez 
úhrady časového poplatku. 
 
Vzhledem k tomu, že potvrzení bude generováno přímo 
z evidence a bude tedy zajištěna jednotná podoba potvrzení, 
nebude úprava v prováděcím právním předpisu nezbytná. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6RLTB4W)



Považujeme za nutné proto tyto náležitosti upravit přímo 
v navrhovaném zákoně. 

 

 K čl. I bodu 3 – k § 21d odst. 6 uplatňuje GIBS zásadní 
připomínku 
V  odstavci 6 se uvádí, že rozsah údajů obsažených 
v evidenci stanoví prováděcí právní předpis. Stanovením 
evidování údajů zákonem a pak ještě prováděcím 
předpisem vede k celkové nepřehlednosti právní úpravy. 
Navrhujeme, aby všechny evidenční údaje byly uvedeny 
v odstavci 1 navrhované novely zákona. 
Současně navrhujeme, aby u státních orgánů, které jsou 
osvobozeny od poplatku, nebyly uváděny žádné další údaje, 
než ty, že se jedná o státní orgán. 

Akceptováno 
 
V § 21c budou vymezeny všechny údaje, které se v evidenci 
vedou. Bude se jednat o všechny údaje zaznamenané při úhradě 
časového poplatku, všechny údaje zaznamenané v návaznosti na 
oznámení osvobození vozidla a dále údaje o počtu vozidel, která 
užila zpoplatněnou pozemní komunikaci bez úhrady časového 
poplatku.  
 
  

 GIBS uplatňuje zásadní připomínku k informačnímu 
systému Státního fondu dopravní infrastruktury a 
k ustanovení §21, § 21a, § 21b, § 21c a 21 d 
Pro ozbrojený bezpečnostní sbor, kterým je zejména GIBS, 
Policie České republiky a zpravodajské služby představuje 
zavedení informačního systému Státního fondu dopravní 
infrastruktury velmi závažnou komplikaci z hlediska 
problematiky krycích státních poznávacích (registračních) 
značek používaných na vozidlech při provádění služebních 
činností v režimu zákonného utajení. Stávající praxe 
neumožňovala odkrytí identity vlastníka vozidla. 
Zaevidováním vozidel osvobozených od zpoplatnění v 
informačním systému Státního fondu dopravní 
infrastruktury dojde k rozkrytí příslušnosti vozidel 
k ozbrojenému bezpečnostnímu sboru (Ministerstvu vnitra) 
a použití krycích státních poznávacích značek. Celkový 
složitý systém nezbytné konspirace těchto vozidel tak 
pozbývá smyslu.  

Akceptováno 
 
Vozidla Generální inspekce bezpečnostních sborů budou 
osvobozena od zpoplatnění s tím,  že Generální inspekce 
bezpečnostních sborů bude mít přístup do evidence vozidel 
v systému časového zpoplatnění. 
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Dojde k navýšení rozpočtových prostředků, neboť úhrady 
za zpoplatnění komunikace bude probíhat ze zvláštních 
finančních prostředků. 
Navrhujeme vytvoření tematicky zaměřené meziresortní 
pracovní skupiny, která by v součinnosti se Státním fondem 
dopravní infrastruktury, Ministerstvem dopravy a 
bezpečnostních sborů definovala takové legislativní 
podmínky, které spolehlivě vyloučí krajně nežádoucí 
dekonspiraci dotčených služebních dopravních prostředků 
v připravovaném informačním systému Státního fondu 
dopravní infrastruktury.  
Současně navrhujeme, aby u státních orgánů, které jsou 
osvobozeny od poplatku, nebyly uváděny žádné další údaje, 
než ty, že se jedná o státní orgán. 
 
Žádáme o separátní jednání k předloženému materiálu 
za účasti ostatních bezpečnostních sborů. 

   
Správa státních 
hmotných 
rezerv 

Požadujeme znění § 20a písmeno m) upravit takto: 
V § 20a písmeno m) zní: 
„m) Správy státních hmotných rezerv zařazených do 
státních hmotných rezerv podle zvláštního právního 
předpisu11h), 
11) Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních 
hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.“. 
Odůvodnění: 
Vozidla Správy státních hmotných rezerv zařazená do 
státních hmotných rezerv jsou určena pouze k použití: 

a) za krizových stavů  v souladu se zákonem  č. 
241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro 

Akceptováno 
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krizové stavy a změně některých souvisejících 
zákonů; 

b) pro řešení mimořádných událostí při provádění 
záchranných a likvidačních prací nebo pro plnění 
úkolů ochrany obyvatelstva, v souladu s § 4a zákona 
č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních 
hmotných rezerv; 

c) k činnostem souvisejícím s odstraňováním následků 
krizové situace a k podpoře činnosti související 
s obnovou území postiženého krizovou situací, v 
souladu § 4b zákona č. 97/1993 Sb. o působnosti 
Správy státních hmotných rezerv; 

d) v souvislosti s prováděním mimořádných 
veterinárních opatření nebo v souvislosti 
s provedením porážky nebo usmrcení většího 
počtu  hospodářských zvířat nebo v případě jejich 
nemoci, vyčerpání nebo zraněn, v souladu § 4c 
zákona č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních 
hmotných rezerv. 

Jde o zpřesnění původního znění § 20a písmene m), které 
zní: 
„m) Správy státních hmotných rezerv při přepravě 
materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární 
pomoci státu za krizových situací podle zvláštního 
právního předpisu11h), 
11) Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních 
hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.“. 

   
Karlovarský 
kraj 

k Závěrečné zprávě RIA: Vysvětleno 
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V bodě 1.3.2. Rozsah časového zpoplatnění je uvedeno: 
,,Seznam zpoplatněných úseků pozemních komunikací je 
uveden v příloze č. 2      k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 
306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací 
zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších 
předpisů. V roce 2017 se jedná o 1015 km pozemních 
komunikací          v režimu časového zpoplatnění (viz Obr. 
1). Pro účely zpracování Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace bylo uvažováno s postupným rozšiřováním 
rozsahu nově budované zpoplatněné dálniční sítě 
pozemních komunikací. Projekce budoucího rozšíření 
vychází         z Dopravních sektorových strategií (DSS). 
Podle tzv. Návrhové varianty DSS – 2. fáze byla vytvořena 
projekce rozvoje zpoplatněné sítě pozemních komunikací 
pro zpoplatnění vozidel v systému časového zpoplatnění.“ 
 
Odůvodnění: 
Od 1. 1. 2018 není úsek D6 Jenišov – Jesenice (exity 131-
162) zpoplatněn, v souladu s vyhláškou č. 386/2017 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání 
pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb. 
  
Karlovarský kraj požaduje, aby všechny úseky D6 (R6, I/6) 
na území Karlovarského kraje byly i nadále vyřazeny z 
úseků zpoplatněných časovým poplatkem. 

Rozsah zpoplatněných pozemních komunikací je stanoven 
vyhláškou č. 306/2015 Sb. Případné připomínky k vynětí 
některých pozemních komunikací ze zpoplatnění či zachování 
jejich vynětí je potřeba uplatnit při  novelizaci vyhlášky č. 
306/2015 Sb., k čemuž dochází poměrně často. Uplatněná 
připomínka tedy nesměřuje k předloženému návrhu zákona a 
nemůže se stát ani předmětem rozporu.  
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Připomínky připomínkového místa uvedeného v článku 5 odst. 1 legislativních pravidel vlády, s nímž podle článku 5 odst. 7 legislativních 

pravidel vlády nemůže vzniknout rozpor 
 
 
Hospodářská 
komora České 
republiky 

A. Zásadní připomínky k důvodové zprávě 
Žádáme doplnění důvodové zprávy o důvod snížení 
časového poplatku pro vozidla používající jako palivo 
stlačený zemní plyn a důvod nesnížení časového poplatku 
pro vozidla používající jako palivo zkapalněný ropný plyn 
včetně porovnání jejich ekologického přínosu. Pouhé 
konstatování, že je snížení pro vozidla na stlačený zemní 
plyn realizováno na základě akčního plánu se jeví jako 
značně zjednodušující a nedostatečné a to i proto, že ani 
Národní akční plán Čistá mobilita není v tomto ohledu 
obsažnější.    
V rozporu se svým označením důvodová zpráva neuvádí 
žádná konkrétní data/výpočty odůvodňující poskytnutí 
zvýhodnění ve formě osvobození, resp. snížení časového 
poplatku, a to zejména u stlačeného zemního plynu. 

Akceptováno 
 
  

 V důvodové zprávě se předpokládá, že zpoplatnění dálnic 
bude kontrolováno kamerami, které budou schopny přečíst 
registrační značku vozu. Jsme toho názoru, že návrh 
předbíhá dobu, neboť Evropská komise předložila návrh na 
zavedení celoevropských pravidel pro mýtné systémy. 

Vysvětleno 
 
Pokud jde o výkonové zpoplatnění užití pozemních komunikací 
vozidly do 3,5 t, je třeba zdůraznit, že uvedený unijní legislativní 
záměr počítal se zavedením od roku 2028, přičemž jak bylo 
popsáno v hodnocení dopadů regulace, přínosy videotollingu by i 
v tomto případě odůvodnily jeho dočasné zavedení. Je též třeba 
uvést, že uvedený návrh směrnice doposud ani nebyl předmětem 
projednání, přičemž k němu má Česká republika jisté výhrady a 
předpokládají se i výhrady ze strany dalších členských států 
Evropské unie.  
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 Požadujeme zrušit text na str. 8, poslední odstavec: 
 „Rozsah osvobození vozidel od zpoplatnění se rozšiřuje o 
vozidla na elektrický pohon s čímž se pojí pozitivní sociální 
dopady na provozovatele těchto vozidel.“ 
Odůvodnění:  
Uvedené odůvodnění osvobození od zpoplatnění 
elektromobilů je zasazeno zcela mimo realitu. Elektromobil 
si dnes kupuje nikoli sociálně slabší část společnosti, ale 
téměř výhradně ta nejbohatší. A to obvykle jako další 
automobil do rodiny. Úlevami pro uživatele elektromobilů 
tak stát zvýhodňuje vysokopříjmovou skupinu obyvatel, 
přičemž úlevu kryjí prostředky vybírané od všech daňových 
poplatníků, tedy i od těch, kteří jezdí emisně nejhoršími 
vozy nikoli proto, že jsou nadšení znečišťovatelé, ale prostě 
proto, že na nový vůz nemají. 

Akceptováno jinak 
 
Opatření v podobě osvobození elektrických vozidel od 
zpoplatnění vyplývá z Národního akčního plánu čisté mobility, 
který v roce 2015 schválila vláda. I když je pravdou, že elektrická 
vozidla kupují v současnosti převážně vysokopříjmové skupiny 
obyvatel, navrhovaná úleva v žádném případě nedosahuje výše, 
která by odpovídala vyšší pořizovací ceně těchto vozidel, resp. 
vyšším celkovým nákladům vlastnictví elektromobilu (TCO, Total 
Cost of Ownership). Kromě toho účelem tohoto opatření je 
stimulovat poptávku po elektrických vozidlech i v případě jiných 
osob, než jaká tato vozidla kupují dnes. V zájmu vyjasnění smyslu 
daného opatření bude inkriminovaný text přeformulován takto: 
 
„Rozsah osvobození vozidel od zpoplatnění se rozšiřuje o vozidla 
na elektrický pohon, což by mělo alespoň mírně kompenzovat 
výrazně vyšší pořizovací cenu i celkové náklady vlastnictví (TCO) 
těchto vozidel v porovnání s vozidly na konvenční paliva.   s čímž 
se pojí pozitivní sociální dopady na provozovatele těchto vozidel.“ 

 Požadujeme upravit text na str. 9, první odstavec, věta druhá 
takto: 
 „… Vozidla na elektrický pohon jsou z hlediska emisí CO2 
bezemisní, příp. při provozu v kombinaci s jiným palivem 
nízkoemisní, (rovněž tak vozidla poháněná stlačeným 
zemním plynem), což má na životní prostředí jednoznačně 
pozitivní vliv. Vozidla na elektrický pohon lze, kromě emisí 
prachových částic, považovat za lokálně bezemisní – 
negenerují emise v místě provozu.“ 
Odůvodnění:  

Akceptováno částečně 
 
Důvodová zpráva bude upravena následovně: 
„… Vozidla na elektrický pohon jsou z hlediska emisí CO2 
bezemisní, příp. při provozu v kombinaci s jiným palivem 
nízkoemisní, což má na životní prostředí jednoznačně pozitivní 
vliv.(rovněž tak U U vozidel poháněných stlačeným zemním 
plynem toto platí zatím v nižší míře (úspora emisí CO2 oproti 
spalovacímu motoru cca 15-25%), což je mimochodem i důvod, 
proč u CNG vozidel není navržena 100% úleva z placení 
dálniční známky. Dále upozorňujeme, že u tohoto segmentu 
vozidel je třeba vnímat i plány plynárenských společností na 
postupné přimíchávání biometanu do plynárenské distribuční 
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Uvedenou část důvodové zprávy je třeba částečně odstranit 
a částečně nahradit, protože není pravdivá. 
V případě elektromobility dochází k nahrazení, které 
upřesňuje, že emise CO2 sice nejsou emitovány v místě 
provozu, nicméně právě u tohoto typu emisí je zcela jedno, 
kde vzniká. Navíc, elektromobily produkují prachové 
částice na úrovni cca 50% dnešního dieselového vozu 
(prach je vytvářen oděrem pneumatik a brzdovým 
obložením). 
Zbytek odstavce je již zcela nepravdivý – pokud nedojde ke 
změně v přístupu, bude zanedlouho evropská směrnice o 
čistých vozidlech definovat „nízkoemisní“ vůz hranicí 50g 
CO2/km. Této hranice však vozy na zemní plyn nedosahují. 
Pokud jde o „motivační prvek“, pak podle důvodové zprávy 
ke změně vyhlášky o veřejných zakázkách č.  173/2016 jsou 
provozní náklady vozu CNG za podmínky 10tiletého 
provozu a nájezdu 200.000 km asi 850.000 Kč, Úspora na 
dálničních poplatcích by za tu dobu byla 10.000 Kč (za 
podmínky, že poplatek bude zvýšen na 2.000/rok a CNG 
bude mít 50% úlevu). Jde tedy o motivaci zcela 
zanedbatelnou. 

sítě (viz Memorandum vlády s Plynárenským svazem), což by 
mělo postupně dále zlepšit ekologické parametry vozidel na 
CNG.   
 
Odůvodnění 
MD částečně akceptuje připomínku ve vztahu 
k CNG.  Reflektujeme to jednak doplněním zmínky o biometanu 
do návrhu. Vozidla na CNG totiž mohou plně využívat i biometan 
a v takovém případě by úspora emisí CO2 v porovnání s vozidlem 
se spalovacím motorem byla cca 85-90%. V nejbližších letech 
však očekáváme spíše takový vývoj, že bude biometan vstřikován 
do plynárenské distribuční sítě, což bude znamenat výraznou 
úsporu emisí CO2 z vozidel na CNG. Podle údajů Plynárenského 
svazu, pokud by poměr zemního plynu a biometanu byl 50:50 pak 
by emise CO2 u vozidla na CNG (Škoda Octavie Gtec) klesly na 
úroveň cca 47gCO2/km. Ani tento stav však nelze očekávat hned. 
Reálně by však od roku 2020-21 mohl být poměr 90:10 či 80:20, 
kdy by emise CO2 u zmiňovaného typu vozidla na CNG mohly 
klesnou na úroveň cca 85gCO2/km resp. 75gCO2/km. Už v 
takovém případě by užívání vozidel na CNG vykazovalo 
v podmínkách ČR charakter nízkoemisního vozidla. Kromě toho 
upozorňujeme na skutečnost, že CNG nemá získat 100% úlevu 
z placení mýtného ale jen poloviční. Proto nelze CNG srovnávat 
s plug-in hybridem. Stejně tak nepovažujeme za relevantní 
argumentovat v této souvislosti novelou směrnice o čistých 
vozidlech, neboť ta se vztahuje jen na nákup vozidel na straně 
veřejných zadavatelů. Nic ČR nenutí, aby navrženou definici 
čistých osobních vozidel uplatňovala ve vztahu k ostatním 
uživatelům. 

 B. Připomínka k RIA 
Žádáme doplnění hodnocení RIA o jednotlivé varianty 
snížení časového poplatku pro vozidla používající jako 

Vysvětleno 
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palivo elektřinu, vodík, stlačený zemní plyn a zkapalněný 
ropný plyn. V RIA jsou hodnoceny pouze varianty způsobu 
výběru časového poplatku (elektronická, papírová, ….), ale 
nikoliv jaká vozidla, resp. jaké druhy pohonných látek mají 
či nemají být v této oblasti zvýhodněny, jakou měrou a 
proč.  
V otázce nákladů jednotlivých variant současně 
upozorňujeme na nesprávný výpočet, kdy text uvádí 
zvýhodnění – osvobození/snížení poplatku o 2.000,- Kč, 
resp. 1.000,- Kč, ale ve výpočtech celkových dopadů do 
Státního fondu dopravní infrastruktury je uvažována částka 
snížení o 1.500,- Kč, resp. 750,- Kč.  
V otázce uvažovaného počtu vozidel, na která bude 
osvobození, resp. snížení dopadat jsou uváděny nesprávné 
počty (17.000 elektrovozidel  a 50.000 vozidel na CNG). 
Podle Národního akčního plánu Čistá mobilita, na který 
materiál odkazuje je v bodu 4.1.1 stanoven strategický cíl 
250.000 vozidel s elektrickým pohonem do roku 2030 a 
v bodu 4.1.2 „po roce 2025 dosažení 10% podílu spotřeby 
zemního plynu na celkové spotřebě pohonných hmot, čemuž 
by odpovídalo cca 250 tisíc vozidel na CNG“. V takovém 
případě budou roční náklady násobně vyšší. 

Předmětem RIA je hlavní koncepční změna předloženého návrhu, 
tedy změna způsobu prokazování úhrady časového poplatku. 
Otázka dílčího rozšíření osvobození některých vozidel nebyla 
předmětem takového posouzení, neboť se jedná pouze o 
nezbytnou implementaci požadavků vyplývajících z Akčního 
plánu čisté mobility, nikoliv o celkové přehodnocení rozsahu 
osvobození vozidel od zpoplatnění. 
 
Částka ve výši 2 000 Kč představuje zákonem stanovenou 
maximální výši časového poplatku za užití zpoplatněné 
komunikace, nicméně pro výpočty je použita stávající skutečná 
výše, což je 1 500 Kč, neboť nelze předjímat, zda, kdy a v jakém 
rozsahu dojde k případnému navýšení této částky nařízením vlády. 
 
Odhad počtu elektrických a CNG vozidel V NAP CM pro rok 
2030 není v tomto směru zcela relevantní. Předkladatel 
nepředpokládá, že by daná úlevy měla platit až do doby, kdy budou 
dosaženy uvedené počty vozidel k roku 2030. Kromě toho 
dosavadní vývoj v této oblasti nesvědčí příliš o tom, že by bylo 
reálné tohoto počtu vozidel dosáhnout. Jedním z hlavních důvodů 
je přitom fakt, že se nedaří zcela naplňovat podpůrná opatření 
schválená v NAP CM, případně že dochází ke zpoždění při 
realizaci těchto opatření (včetně tohoto opatření). 

 C. Zásadní připomínky k návrhu materiálu 
Připomínka k Čl. 1, bod 3 - § 21 odst. 3 
Žádáme doplnění textu návrhu takto:  
„(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 stlačeným nebo 
zkapalněným zemním plynem včetně biometanu nebo 
zkapalněným ropným plynem, 1 000 Kč. Výše časového 

Akceptováno částečně – Hospodářská komora na připomínce 
trvá 
 
S navrhovaným upřesněním, aby se navrhovaná úleva týkala i 
vozidel na biometan, můžeme souhlasit. Jedná se sice de facto o 
stejný typ vozidel, nicméně uznáváme, že zatím není zcela zřejmé, 
jak bude využívání biometanu v dopravě fungovat a proto dané 
upřesnění může být užitečné. Jde o to, zda budou plnící stanice na 
biometan provozovány samostatně či zda bude biometan 
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poplatku na 30 dnů a časového poplatku na 10 dnů se 
stanoví přiměřeně k výši časového poplatku na 1 rok.“ 
Odůvodnění:  
Snížená výše časového poplatku má motivovat 
automobilisty k užívání vozidel šetrnějších k životnímu 
prostředí oproti standardním fosilním palivům. Pro výpočty 
emisí skleníkových plynů jednotlivých pohonných hmot 
směrnice Rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody 
výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu 
a motorové nafty, uvádí vážené intenzity skleníkového 
plynu během životního cyklu (gCO2ekv/MJ) takto:  
Benzin     93,3 
Motorová nafta   95,1 
Zkapalněný ropný plyn   73,6 
Stlačený zemní plyn   69,3 
Elektřina    hodnotu má každý 
členský stát vypočítat jako celostátní průměrnou standardní 
hodnotu během životního cyklu (tj. počítá se z celého 
energetického mixu, který aktuálně činí cca 177 
gCO2ekv/MJ). Při účinnosti hnacích ústrojí 0,4 tak pro 
elektřinu spotřebovanou elektrickými vozidly a motocykly 
vychází intenzita skleníkového plynu ve výši 70,8 
gCO2ekv/MJ.    
Návrhem zákona mají být elektrická vozidla od časového 
poplatku osvobozena zcela a vozidla na stlačený zemní plyn 
v poloviční výši. Podle údajů uvedených shora je zcela 
zřejmé, že rozdíl v úspoře skleníkových plynů zejména 
mezi stlačeným zemním plynem a zkapalněným ropným 
plynem je zcela marginální a tudíž zvýhodnění pouze 
stlačeného zemního plynu zcela neodůvodněné. Důvodová 

vstřikován do plynárenské sítě a následně tedy využíván v rámci 
běžných CNG plnících stanic v kombinaci s klasickým CNG. 
Pokud by fungoval druhý z modelů, nebylo by nutné biometan v 
zákoně zmiňovat, nicméně vzhledem k tomu, že nelze v tuto chvíli 
vyloučit ani první variantu, je toto patrně žádoucí.    
 
Ustanovení proto bude upraveno, následovně „…jde-li o vozidlo 
poháněné zemním plynem nebo biometanem, …“. 
Nezahrnutí LPG je zdůvodněno ve vypořádání první připomínky. 
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zpráva se omezuje na konstatování, že se jedná o motivační 
prvek pro pořizování ekologických vozidel.   
Navržená doplnění uvádějí další alternativu, v jaké může 
být zemní plyn použit. 
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