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II. 

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

Pozemní komunikace Úsek Délka [km]  
D1 Předmostí–Lipník nad Bečvou (exity 282–298) 13,9 
D3 Veselí nad Lužnicí, jih–Úsilné (exity 107–131)* 21,3 

* Úsek dálnice D3 Veselí nad Lužnicí, jih–Úsilné (exity 107–131) vznikne dokončením dvou staveb 
dálnice D3, a sice úseku Bošilec–Ševětín (stavba 0309/I) a úseku Ševětín–Borek (stavba 0309/II), 
čímž se propojí stávající úseky dálnice D3 Mezno–Veselí nad Lužnicí, jih (exity 62–107) a Borek–
Úsilné (km 128–131), které jsou výkonově zpoplatněny. 
Celkem se zvýší délka výkonově zpoplatněných dálnic na cca 1307 km. Rozdíl mezi stávajícím 
a novým rozsahem výkonově zpoplatněných dálnic netvoří pouze nově zprovozněné dálnice, nýbrž 
také přesné zaměření jednotlivých mýtných úseků. Nové zaměření mýtných úseků na výkonově 
zpoplatněných dálnicích tak tvoří cca 30 km. 
Současně je nezbytné přijetí návrhu z důvodu rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 
900 km. Konkrétně se jedná o následující silnice I. třídy: 

Pozemní komunikace Úsek Délka [km] 
I/3 Mirošovice–Mezno  43,5 
I/4 Praha–Jíloviště  5,2 
I/6 Bošov–Karlovy Vary  29,7 
I/11 Krásné Pole–Ostrava 8,7 
I/12 Praha–Kolín 32,5 
I/16 Mladá Boleslav–Úlibice  37,0 
I/19 Oltyně–Čekanice 10,0 
I/19 Tábor–Pelhřimov 34,0 
I/20 Plzeň–České Budějovice  112,5 
I/26 Plzeň–Folmava 51,7 
I/34 České Budějovice–Jindřichův Hradec 40,7 
I/34 Jarošov nad Nežárkou–Havlíčkův Brod  55,6 
I/35 Turnov–Jičín 13,8 
I/35 Úlibice–Hradec Králové  30,2 
I/35 Hradec Králové–Mohelnice  89,3 
I/37 Hradec Králové–Pardubice  17,3 
I/38 Jestřebí–Mladá Boleslav  31,1 
I/38 Poděbrady–Jihlava 86,9 
I/43 Brno–Svitavy 44,8 
I/50 Holubice–Rovné 86,1 

Celkem se zvýší délka výkonově zpoplatněných silnic I. třídy na cca 1102 km. Rozdíl mezi stávajícím 
a novým rozsahem výkonově zpoplatněných silnic I. třídy netvoří pouze samotné rozšíření výkonově 
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zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km, nýbrž také přesné zaměření jednotlivých mýtných úseků. 
Nové zaměření mýtných úseků na výkonově zpoplatněných silnicích I. třídy tak tvoří několik km. 
Další významnou změnou, kterou návrh vyhlášky přináší, je změna výše kauce z hodnoty 1550 Kč 
na hodnotu 2468 Kč. Kauce je v souladu s § 22c odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), zárukou 
vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného. 
Ke změně výše kauce je nutné přistoupit s ohledem na ustanovení § 22c odst. 4 písm. a) bod 2 zákona 
o pozemních komunikacích a také s ohledem na to, že provozovatel Systému elektronického mýtného 
musí dbát principů řádného hospodáře a zajistit tak vrácení nepoškozeného majetku státu, který 
svěřuje provozovatelům/řidičům vozidel z důvodu naplnění zákonné povinnosti platit mýtné. Jelikož 
s novým Systémem elektronického mýtného přicházejí nová, dražší elektronická zařízení, je nutné 
zvýšit kauci, která v případě, že bude elektronické zařízení vráceno nepoškozené, bude vrácena v plné 
výši. V případě, že by bylo elektronické zařízen vráceno poškozené, nebo by nebylo vráceno vůbec, 
tak kauce propadá ve prospěch státu. 
V neposlední řadě se jedná o drobná legislativní upřesnění související s novým Systémem 
elektronického mýtného. Jedná se o evidenci údajů (§ 4), způsob provádění evidence (§ 5), nový 
způsob vrácení elektronického zařízení a podmínky odhlášení ze Systému elektronického mýtného 
(§ 8), důvod zablokování elektronického zařízení ve vztahu k uplynutí doby užívání (§ 10), přeprava 
elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné v transportním režimu (§ 12) a doplnění nákladů 
započitatelných pro výpočet mýtného (§ 15). 
Návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky, konkrétně uvedeném v § 20 odst. 1, 
§ 22 odst. 8, § 22a odst. 3 a § 22c odst. 2 a 7 a § 46 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky obsahuje změny, které přinášejí určité dopady, 
a to na podnikatelskou sféru, bylo zpracováno hodnocení dopadů regulace pro navržené změny. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o pozemních komunikacích 
Návrh vyhlášky byl zpracován v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích, a k provedení ustanovení § 20 odst. 1, § 22 odst. 8, § 22a odst. 3 a § 22c odst. 2 a 7 
téhož zákona. Meze zákonného zmocnění nebyly překročeny. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie 
a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Návrh vyhlášky není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, neboť rozsah zpoplatnění 
pozemních komunikací neupravují, a to ani výše kauce za elektronická zařízení. Právní úprava 
na tomto úseku je plně ponechána v pravomoci členských států. Na oblast dotčenou předloženým 
návrhem vyhlášky se žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, nevztahují. 
 
4. Zhodnocení finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty 
Návrh vyhlášky nemá žádný dopad na státní rozpočet. Naopak bude mít dopad do rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury, který je podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích příjemcem peněžních prostředků získaných ze zpoplatnění. Tento dopad v podobě 
zvýšeného výběru mýtného z cca 900 km silnic I. třídy lze kvantifikovat v rozmezí 1–1,5 mld. Kč 
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5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 
Návrh vyhlášky nerozšiřuje ani nezpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy. Systém 
elektronického mýtného je shodný od roku 2007. Výše sazeb mýtného je stanovena shodně pro celou 
Českou republiku, a to nařízením vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, 
slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů. Návrh 
vyhlášky upravuje především technické aspekty výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti 
uhradit mýtné, zvýšení kauce a další legislativní zpřesnění). Z těchto důvodů nedochází předloženým 
návrhem vyhlášky ke zvýšení korupčního rizika. 
 
6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace 
Návrh vyhlášky upravuje především technické aspekty výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti 
uhradit mýtné, zvýšení kauce a další legislativní zpřesnění). Nepředstavuje tedy právní úpravu, která 
by přímo či nepřímo zakládala jakoukoli diskriminaci. 
 
 
7. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 
Návrh vyhlášky upravuje především technické aspekty výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti 
uhradit mýtné, zvýšení kauce a další legislativní zpřesnění). Nemá tedy žádné dopady do sféry 
ochrany soukromí a osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu státu 
Návrh vyhlášky upravuje především technické aspekty výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti 
uhradit mýtné, zvýšení kauce a další legislativní zpřesnění). Nemá tedy žádné dopady na bezpečnost 
a obranu státu. 
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Zvláštní část: 
 
K čl. I 
K bodu 1 
§ 3 je upraven s ohledem na nutnou změnu výše kauce. Ke změně výše kauce je nutné přistoupit 
s ohledem na ustanovení § 22c odst. 4 písm. a) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a také 
s ohledem na to, že provozovatel Systému elektronického mýtného musí dbát principů řádného 
hospodáře a zajistit tak vrácení nepoškozeného majetku státu, který svěřuje provozovatelům/řidičům 
vozidel z důvodu naplnění zákonné povinnosti platit mýtné. Kauce je v souladu s § 22c odst. 5 zákona 
o pozemních komunikacích zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli 
Systému elektronického mýtného. V případě, že nedojde k vrácení elektronického zařízení nebo 
dojde k jeho vrácení v poškozeném stavu, propadá kauce, čímž je nahrazena ztráta státu za toto 
poškozené či nevrácené elektronické zařízení. 
 
K bodu 2  
§ 4 písm. a) se doplňuje o slovo „mýtného“, čímž dojde k zpřesnění označení údaje evidovaného 
v evidenci údajů o mýtném. Jedná se tak o legislativní zpřesnění. 
 
K bodu 3 
V § 5 odst. 1 se slova „a převzetím elektronického zařízení“ zrušují, neboť podmínkou evidence 
v Systému elektronického mýtného není převzetí elektronického zařízení. Jedná se tak o legislativní 
zpřesnění. 
 
K bodu 4 
§ 8 odst. 1 se doplňuje o možnost vrácení elektronického zařízení prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, neboť nový Systém elektronického mýtného bude umožňovat vrácení 
elektronického zařízení vyjma prostřednictvím distribučního a kontaktního místa také prostřednictví 
provozovatele poštovních služeb. 
 
K bodu 5 
V § 10 odst. 3 se slova „z důvodu uplynutí doby užívání elektronického zařízení stanovené 
provozovatelem systému elektronického mýtného“ zrušují, neboť jak ve stávajícím, tak v novém 
Systému elektronického mýtného není nijak definována a používána doba užívání elektronického 
zařízení. 
 
K bodu 6 
§ 12 se doplňuje o další způsob přepravy elektronického zařízení v případě, kdy je elektronické 
zařízení přepravováno po zpoplatněné pozemní komunikaci bez povinnosti platit. Elektronické 
zařízení se přepravuje buď v deaktivovaném stavu, nebo v režimu určeném pro přepravu 
elektronického zařízení přepravovaného po zpoplatněné pozemní komunikaci bez povinnosti platit 
mýtné. 
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K bodu 7 
§ 15 odst. 4 písm. a) je upraveno tak, aby náklady na výstavbu a provoz systému elektronického 
mýtného, zahrnující náklady na výstavbu, zřízení a údržbu stanovišť pro výběr mýtného, současně 
obsahovaly také náklady na jiné platební systém určené k úhradě mýtného, nejenom tedy náklady 
na mýtnou infrastrukturu, nýbrž ve výsledku celkové náklady na výstavbu a provoz Systému 
elektronického mýtného. Podstatnou součástí každého mýtného systému jsou palubní jednotky, které 
tvoří značnou část veškerých investic do mýtného systému. Doplněním § 15 odst. 4 písm. a) se 
nepřekračuje rámec vymezený Přílohou III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze 
dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými 
nákladními vozidly, nýbrž se tento rámec zcela naplňuje. 
 
K bodu 8 
Stávající přílohy č. 1 a 2 se nahrazují novými z důvodu jejich přehlednosti oproti změnám pouze 
v některých řádcích. Rozsah pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 
3,5 t podléhá povinnosti uhradit mýtné, je rozveden v obecné části. 
 
K čl. II. 
Přechodné ustanovení je navrženo s ohledem na stav, který nastane v období 22. září až 30. listopadu 
2019, tj. v období, kdy na jednu stranu bude stále provozován stávající Systém elektronického 
mýtného (do 30. listopadu 2019) s povinou kaucí ve výši 1550 Kč a na stranu druhou dne 22. září 
2019 bude zahájena předregistrace pro nový Systém elektronického mýtného s povinou kaucí ve výši 
2468 Kč, který bude zprovozněn k 1. prosince 2019. V období od 22. září do 30. listopadu 2019 bude 
možné uhradit dvojí výši kauci, avšak v každém případě pro jiný Systém elektronického mýtného. 
 
K čl. III. 
Účinnost je navržena na 22. září 2019, a to s ohledem na zahájenou předregistraci pro nový Systém 
elektronického mýtného, s výjimkou bodu 8, který obsahuje seznamy zpoplatněných pozemních 
komunikací (dálnic a silnic I. třídy), jež budou zprovozněny až k 1. lednu 2020. V předchozích letech 
docházelo ke změnám v rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací vždy k 1. lednu. 
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