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VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

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

předpisů 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 1 

(§ 3) 

V § 3 se číslo „1 550“ nahrazuje číslem 

„2 468“. 
32011L0076 

Čl. I bod 2  

(čl. 7j odst. 1) 

Mýtné a poplatky za užívání musí být ukládány, vybírány a kontrolovány 

tak, aby co nejméně ovlivňovaly plynulost provozu a aby nebyly nutné 

povinné kontroly nebo zastavení na vnitřních hranicích Unie. Za tím 

účelem členské státy spolupracují, aby dopravcům umožnily hradit mýtné 

a poplatky za užívání 24 hodin denně alespoň na větších výběrčích místech 

a prostřednictvím běžných platebních prostředků, a to uvnitř i vně hranic 

členského státu, ve kterém jsou ukládány. Členské státy přiměřeně vybaví 

místa pro placení mýtného a poplatků za užívání tak, aby byly dodrženy 

obvyklé normy bezpečnosti silničního provozu. 

Čl. I bod 3 

(§ 5 odst. 1) 

V § 5 odst. 1 se slova „a převzetím 

elektronického zařízení“ nahrazují slovy 

„anebo prostřednictvím zákaznické 

samoobsluhy“. 

 

32011L0076 
Čl. I bod 2  

(čl. 7j odst. 1) 

Mýtné a poplatky za užívání musí být ukládány, vybírány a kontrolovány 

tak, aby co nejméně ovlivňovaly plynulost provozu a aby nebyly nutné 

povinné kontroly nebo zastavení na vnitřních hranicích Unie. Za tím 

účelem členské státy spolupracují, aby dopravcům umožnily hradit mýtné 

a poplatky za užívání 24 hodin denně alespoň na větších výběrčích místech 

a prostřednictvím běžných platebních prostředků, a to uvnitř i vně hranic 

členského státu, ve kterém jsou ukládány. Členské státy přiměřeně vybaví 

místa pro placení mýtného a poplatků za užívání tak, aby byly dodrženy 

obvyklé normy bezpečnosti silničního provozu. 

Čl. I bod 9 

(příloha č. 1 a 

2) 

Přílohy č. 1 a 2 znějí: 

Příloha č. 1 

Seznam dálnic, jejíchž užití podléhá 

mýtnému 

Příloha č. 2 

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá 

mýtnému 

 

32011L0076 
Čl. 1 bod 1 

písm. a) 

(čl. 2 písm. ad) 

„dálnicí“ pozemní komunikace určená a postavená speciálně pro dopravu 

motorovými vozidly, z níž není přímý přístup na sousedící pozemky 

a která: 

i) má, s výjimkou jednotlivých míst nebo na omezenou dobu, směrově 

oddělené jízdní pásy, které jsou od sebe odděleny buď dělícím pruhem, jenž 

není určen pro dopravu, nebo výjimečně jinak, 

ii) se úrovňově nekříží s žádnou pozemní komunikací, železniční nebo 

tramvajovou tratí, cyklistickou stezkou ani stezkou pro pěší a 

iii) je zvlášť označena jako dálnice;“ 
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32011L0076 
Čl. 1 bod 2  

(čl. 7 odst. 1) 

Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1a, mohou členské státy ponechat v platnosti nebo 

zavést mýtné nebo poplatky za užívání transevropské silniční sítě nebo 

některých úseků této sítě anebo jakýchkoliv dalších úseků své dálniční sítě, 

které nejsou součástí transevropské silniční sítě, za podmínek uvedených 

v odstavcích 2 až 5 tohoto článku a článcích 7a až 7k. Tím není dotčeno 

právo členských států v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie 

uplatňovat mýtné nebo poplatky za užívání na jiných pozemních 

komunikacích za předpokladu, že uložení mýtného nebo poplatků 

za užívání těchto jiných pozemních komunikací neznevýhodňuje 

mezinárodní dopravu a nevede k narušení hospodářské soutěže mezi 

hospodářskými subjekty. 

 

32011L0076 
Čl. 1 bod 2  

(čl. 7e) 

1. Členské státy vypočítávají maximální úroveň poplatku za pozemní 

komunikace pomocí metodiky založené na základních zásadách výpočtu 

uvedených v příloze III.  

2. U koncesního mýtného je maximální úroveň poplatku za pozemní 

komunikace nejvýše rovna úrovni, která by byla vypočtena pomocí 

metodiky založené na základních zásadách výpočtu mýtného uvedených 

v příloze III. Posouzení takové rovnocennosti se provede za dostatečně 

dlouhé referenční období odpovídající povaze koncesní smlouvy.  

3. Pro režimy výběru mýtného, které již byly ke dni 10. června 2008 

zavedeny nebo pro které již byly předloženy nabídky nebo reakce na výzvy 

k vyjednávání v rámci vyjednávacího řízení v souladu s postupem zadávání 

veřejných zakázek před 10. červnem 2008, neplatí povinnosti uvedené 

v odstavcích 1 a 2 po dobu platnosti těchto režimů a za předpokladu, 

že nebudou podstatně změněny. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32011L0076 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání 

určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 
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VIII. 

SROVNÁVACÍ TABULKA 

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 
Celex: 32011L0076 Lhůta pro implementaci 16. 10. 2013 Úřední věstník                     L 269 2011 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Tomáš Heide-Hermann, 

20.06.2014 

Ivan Frasch, 20.04.2015 

Kateřina Semelová, 02.08.2019 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES 

o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

Schválil    (jméno+datum): Ivan Frasch, 20.04.2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

Čl. 1 bod 1 

písm. a) 

(čl. 2 písm. ad)) 

Směrnice 1999/62/ES se mění takto: 

Článek 2 se mění takto: 

vkládá se nové písmeno, které zní: 

„ad) „dálnicí“ pozemní komunikace určená a postavená speciálně 

pro dopravu motorovými vozidly, z níž není přímý přístup 

na sousedící pozemky a která: 

i) má, s výjimkou jednotlivých míst nebo na omezenou dobu, 

směrově oddělené jízdní pásy, které jsou od sebe odděleny buď 

dělícím pruhem, jenž není určen pro dopravu, nebo výjimečně 

jinak, 

ii) se úrovňově nekříží s žádnou pozemní komunikací, železniční 

nebo tramvajovou tratí, cyklistickou stezkou ani stezkou pro pěší 

a 

iii) je zvlášť označena jako dálnice;“ 

13/1997 § 4 odst. 1  Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou 

a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která 

je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy 

napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené 

jízdní pásy. 

 

 

PT  

  13/1997 § 4 odst. 2 Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, 

jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví 

zvláštní předpis 

  

  361/2000 § 2 písm. r) dálnice je pozemní komunikace označená dopravní značkou 

"Dálnice", 
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20.06.2014 

Ivan Frasch, 20.04.2015 

Kateřina Semelová, 02.08.2019 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES 

o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

Schválil    (jméno+datum): Ivan Frasch, 20.04.2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

  470/2012 Příloha 1 Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá 

mýtnému 

  

  9811     

Čl. 1 bod 1 

písm. b) 

(čl. 2 písm. b)  

a ba)) 

písmena b) a ba) se nahrazují tímto:  

„b) „mýtným“ stanovená částka, která se platí za jízdu vozidla 

podle ujeté vzdálenosti po určité pozemní komunikaci a za určitý 

druh vozidla a která zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

nebo poplatek za externí náklady;  

ba) „poplatkem za pozemní komunikace“ poplatek stanovený 

k dosažení návratnosti nákladů vzniklých v členském státě 

na stavbu, údržbu, provoz a rozvoj souvisejících s danými 

pozemními komunikacemi;“; 

13/1997 

80/2006 

§ 20 odst. 1 a 

odst. 2 písm. 

a) 

 

(1) Užívání pozemní komunikace, kterou určí prováděcí 

právní předpis a která je označena dopravní značkou 

označující zpoplatnění11a), stanoveným druhem motorového 

vozidla, podléhá zpoplatnění (dále jen "zpoplatněná pozemní 

komunikace"). 

 

(2) Zpoplatnění se stanoví podle 

 a) typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní 

komunikaci (dále jen "mýtné"), nebo 

(…) 

PT 1. 

  13/1997 

347/2009 

196/2012 

 

§ 22 odst. 8 8) Strukturu, popis, způsob výpočtu nákladů uvedených 

v odstavci 5 a způsob stanovení sazeb mýtného stanoví 

prováděcí právní předpis. 

  

Čl. 1 bod 1 

písm. c) 

vkládají se nová písmena, která znějí:   Fakultativní ustanovení NT 1.  
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Schválil    (jméno+datum): Ivan Frasch, 20.04.2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

(čl. 2 písm. bb), 

bc), bd)) 

„bb) „poplatkem za externí náklady“ poplatek stanovený 

k dosažení návratnosti nákladů vzniklých v členském státě 

v důsledku znečištění ovzduší provozem nebo hluku z provozu; 

bc) „náklady v důsledku znečištění ovzduší provozem“ náklady 

za škody způsobené uvolňováním některých částic a prekurzorů 

ozonu, jako například oxidu dusíku a těkavých organických látek, 

během provozu vozidla; 

bd) „náklady v důsledku hluku z provozu“ náklady za škody 

způsobené hlukem vydávaným vozidly nebo vzniklých jejich 

interakcí s povrchem vozovky; 

 

Čl. 1 bod 1 

písm. c) 

(čl. 2 písm. be)) 

be) „váženým průměrným poplatkem za pozemní komunikace“ 

celkový příjem z poplatku za pozemní komunikace za stanovenou 

dobu vydělený počtem vozokilometrů ujetých na úsecích 

komunikací podléhajících v tomto období zpoplatnění; 

 

470/2012 § 17 odst. 1 

 

 

Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo 

předpokládaném podílu vozidel podléhajících mýtnému 

na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních 

komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů 

vypočtených podle § 15 a vztažených zvlášť pro dálnice 

a rychlostní silnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, 

uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Uvedený podíl 

nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo 

předpokládanému podílu vozidel podléhajících mýtnému. 

Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek 

stanovených v jiném právním předpise4) a vztahuje se vždy 

ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům 

vozidel v systému elektronického mýtného. 

PT  

Čl. 1 bod 1 

písm. c) 

(čl. 2 písm. bf)) 

bf) „váženým průměrným poplatkem za externí náklady“ celkový 

příjem z poplatku za externí náklady za stanovenou dobu vydělený 

počtem vozokilometrů ujetých na úsecích komunikací 

podléhajících v tomto období zpoplatnění;“; 

  Fakultativní ustanovení NT 1.  

Čl. 1 bod 1 

písm. d) 

písmeno d) se nahrazuje tímto: 13/1997 

80/2006 

§ 22 odst. 1 Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním 

motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší 

PT  
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Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

(čl. 2 písm. d)) „d) „vozidlem“ motorové vozidlo nebo jízdní souprava, které jsou 

určeny nebo používány k silniční přepravě zboží a jejichž 

maximální přípustná hmotnost činí více než 3,5 tuny;“.  

347/2009 povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny (dále jen "vozidlo 

v systému elektronického mýtného"), podléhá úhradě 

mýtného. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7 odst. 1) 

Články 7, 7a a 7b se nahrazují tímto: 

„Článek 7 

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1a, mohou členské státy ponechat 

v platnosti nebo zavést mýtné nebo poplatky za užívání 

transevropské silniční sítě nebo některých úseků této sítě anebo 

jakýchkoliv dalších úseků své dálniční sítě, které nejsou součástí 

transevropské silniční sítě, za podmínek uvedených v odstavcích 

2 až 5 tohoto článku a článcích 7a až 7k. Tím není dotčeno právo 

členských států v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie 

uplatňovat mýtné nebo poplatky za užívání na jiných pozemních 

komunikacích za předpokladu, že uložení mýtného nebo poplatků 

za užívání těchto jiných pozemních komunikací neznevýhodňuje 

mezinárodní dopravu a nevede k narušení hospodářské soutěže 

mezi hospodářskými subjekty. 

13/1997 

80/2006 

§ 20 odst. 1 Užívání pozemní komunikace, kterou určí prováděcí právní 

předpis a která je označena dopravní značkou označující 

zpoplatnění11a), stanoveným druhem motorového vozidla, 

podléhá zpoplatnění (dále jen "zpoplatněná pozemní 

komunikace"). 

 

  

PT 1. 

  13/1997 § 4 odst. 1 Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou 

a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která 

je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy 

napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené 

jízdní pásy. 

 

  

  13/1997 

80/2006 

§ 20 odst. 2 

písm. a) 

Zpoplatnění se stanoví podle 

  

a) typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní 

komunikaci (dále jen "mýtné"), nebo 

(…) 

  

  470/2012 Příloha 1 Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá 

mýtnému 
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  470/2012 Příloha 2 Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému   

  9811     

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7 odst. 2) 

Členské státy neuloží pro žádnou kategorii vozidel současně 

mýtné a poplatky za užívání pro týž úsek pozemní komunikace. 

Pokud však členský stát ukládá poplatek za užívání své sítě, může 

uložit rovněž mýtné za užívání mostů, tunelů a horských 

průsmyků. 

13/1997 

80/2006 

§ 20 odst. 3 Za užití zpoplatněné pozemní komunikace stanoveným 

druhem motorového vozidla nelze uložit současně časový 

poplatek a mýtné. 

PT  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7 odst. 3) 

Mýtné a poplatky za užívání nesmějí být přímo ani nepřímo 

diskriminující na základě státní příslušnosti dopravce, členského 

státu nebo třetí země usazení dopravce nebo registrace vozidla, 

nebo výchozího či cílového místa přepravní operace. 

240/2014 Příloha 1  Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice PT 2. 

  240/2014 Příloha 2 Sazby mýtného pro silnice I. třídy   

  240/2014 Příloha 3 Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 pro dálnice, 

rychlostní silnice a silnice I. třídy 

  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7 odst. 4) 

Členské státy mohou stanovit snížené sazby mýtného nebo 

poplatků za užívání anebo osvobození od povinnosti platit mýtné 

nebo poplatky za užívání u vozidel osvobozených od povinnosti 

instalovat a používat záznamové zařízení podle nařízení Rady 

(EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém 

zařízení v silniční dopravě (*) a v případech, na něž se vztahuje 

čl. 6 odst. 2 písm. a) a b) této směrnice, a za podmínek 

stanovených tamtéž. 

13/1997 

80/2006 

152/2011 

329/2011 

375/2011 

196/2012 

§ 20a odst. 1 Osvobození od zpoplatnění 

(1) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní 

komunikace silničním motorovým vozidlem 

 

a) vybaveným zvláštním výstražným světlem podle 

zvláštního právního předpisu11b), pokud se jedná o vozidlo 

1. Vězeňské služby České republiky, 

2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy 

pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby, 

3. složky integrovaného záchranného systému11c) neuvedené 

v bodech 1 a 2, 

 

b) Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky 

a opatřeným nápisem "POLICIE", 

 

PT  
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c) ozbrojených sil České republiky11d), včetně vozidel 

používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem 

"VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného 

státu na základě vzájemnosti, 

 

d) celních orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ 

SPRÁVA"11e), 

 

e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných 

hasičů opatřených nápisem "HASIČI", 

 

f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ 

POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“25), 

 

g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným 

provedením a označením podle zvláštního právního 

předpisu26), 

 

h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou 

podle zvláštního právního předpisu11f) držiteli průkazu ZTP, 

s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, 

nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového 

vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká 11g), 

 

i) přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro 

onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, 

 

j) vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické 

mise28), 
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k) provozovaným domovem pro osoby se zdravotním 

postižením29), slouží-li k přepravě osob se zdravotním 

postižením, 

 

l) při provádění záchranných a likvidačních prací a při 

ochraně obyvatelstva11c), 

 

m) Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů 

státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu 

za krizových situací podle zvláštního právního předpisu11h), 

 

n) správce zpoplatněné pozemní komunikace.  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7 odst. 5) 

5. Členský stát se může rozhodnout, že bude uplatňovat mýtné 

nebo poplatky za užívání pouze u vozidel s maximální přípustnou 

hmotností naloženého vozidla nejméně 12 tun, pokud se domnívá, 

že by rozšíření působnosti na vozidla lehčí než 12 tun mimo jiné: 

a) mělo v důsledku odklánění provozu významný nepříznivý 

dopad na plynulost dopravy, životní prostředí, hladinu hluku, 

kongesci, zdraví nebo bezpečnost silničního provozu;  

b) vyžadovalo správní náklady přesahující 30 % dodatečných 

příjmů vytvořených tímto rozšířením. 

Členské státy, které se rozhodnou, že budou uplatňovat mýtné 

nebo poplatky za užívání pouze u vozidel s maximální přípustnou 

hmotností naloženého vozidla nejméně 12 tun, informují o svém 

rozhodnutí a důvodech k němu vedoucích Komisi. 

  Fakultativní ustanovení. NT  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7a odst. 1 a 

2) 

1. Poplatky za užívání musí být úměrné době užívání dotčených 

pozemních komunikací, nepřekračovat hodnoty stanovené 

v příloze II a platit po dobu jednoho dne, týdne, měsíce nebo roku. 

Měsíční sazba smí činit nejvýše 10 % roční sazby, týdenní sazba 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT 3. 
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smí činit nejvýše 5 % roční sazby a denní sazba smí činit nejvýše 

2 % roční sazby. 

Členský stát se může rozhodnout, že se na vozidla registrovaná 

v tomto státě vztahují pouze roční sazby poplatků. 

 

2. Členské státy stanoví poplatky za užívání, včetně správních 

výdajů, pro všechny kategorie vozidel na úrovni nepřekračující 

maximální sazby stanovené v příloze II. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7b) 

1. Poplatek za pozemní komunikace musí být založen na zásadě 

návratnosti nákladů na pozemní komunikace. Vážený průměrný 

poplatek za pozemní komunikace musí být vztažen ke stavebním 

nákladům a nákladům na provoz, údržbu a rozvoj dané sítě 

pozemních komunikací. Vážený průměrný poplatek za pozemní 

komunikace může rovněž zahrnovat návratnost kapitálu nebo 

ziskovou marži vycházející z tržních podmínek. 

2. Zohledněné náklady se musí vztahovat k síti nebo části sítě, kde 

jsou vybírány poplatky za pozemní komunikace, 

a ke zpoplatněným vozidlům. Členský stát se může rozhodnout 

dosáhnout návratnosti pouze určité procentní části těchto nákladů. 

13/1997 

347/2009 

196/2012 

§ 22 odst. 6 a 

7 

(6) Při stanovení sazeb mýtného nesmí celkový výnos z 

uloženého mýtného za období kalendářního roku překročit 

poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné 

pozemní komunikace. Náklady vynaloženými na zpoplatněné 

pozemní komunikace jsou 

  

a) náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních 

komunikací, 

  

b) náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních 

komunikací, 

  

c) náklady na správu související s provozem zpoplatněných 

pozemních komunikací a 

  

d) náklady na výstavbu a provoz systému elektronického 

mýtného. 

 

(7) Překročí-li v kalendářním roce celkový příjem 

z uloženého mýtného poměrnou část nákladů vynaložených 

na zpoplatněné pozemní komunikace podle odstavce 5, sazby 

mýtného se upraví do dvou let od zjištění tohoto překročení 

PT  
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tak, aby celkový výnos z uloženého mýtného nepřesáhl výši 

těchto nákladů. 

  470/2012 § 16 Náklady na zpoplatněné pozemní komunikace se určí 

poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15, vztažených 

ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům 

vozidel v systému elektronického mýtného. Při výpočtu 

nákladů pouze pro určitou část komunikací se použije jen 

odpovídající část nákladů vztažená ke skutečným nebo 

předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému 

elektronického mýtného. 

Pro výpočet se použijí náklady za kalendářní rok. 

  

  470/2012 § 17  (1) Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo 

předpokládaném podílu vozidel podléhajících mýtnému 

na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních 

komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů 

vypočtených podle § 15 a vztažených zvlášť pro dálnice 

a rychlostní silnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, 

uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Uvedený podíl 

nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo 

předpokládanému podílu vozidel podléhajících mýtnému. 

Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek 

stanovených v jiném právním předpise4) a vztahuje se vždy 

ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům 

vozidel v systému elektronického mýtného. 

 

(2) Jednotlivé sazby mýtného jsou rozlišeny tak, aby žádná 

z těchto sazeb nepřesáhla průměrnou sazbu mýtného 

vypočtenou podle odstavce 1 o více než 175 % a celkový 

výnos z uloženého mýtného za období kalendářního roku 
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nepřekročil poměrnou část nákladů vynaložených 

na zpoplatněné pozemní komunikace. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7c) 

1. Poplatek za externí náklady může odpovídat nákladům 

v důsledku znečištění ovzduší provozem. Na úsecích komunikací 

procházejících oblastmi, kde je obyvatelstvo vystaveno hluku 

z provozu na pozemní komunikaci, může poplatek za externí 

náklady zahrnovat náklady v důsledku hluku z provozu. 

Poplatek za externí náklady musí být rozlišen, stanoví 

se na základě minimálních požadavků a metod uvedených 

v příloze IIIa a musí dodržovat maximální hodnoty stanovené 

v příloze IIIb. 

 

2. Zohledněné náklady se musí vztahovat k síti nebo části sítě, kde 

jsou vybírány poplatky za externí náklady, a ke zpoplatněným 

vozidlům. Členský stát se může rozhodnout dosáhnout návratnosti 

pouze určité procentní části těchto nákladů.  

 

3. Poplatky za externí náklady související se znečištěním ovzduší 

provozem se nevztahují na vozidla, která splňují nejpřísnější 

emisní normy EURO, do uplynutí čtyř let ode dnů použitelnosti 

stanovených v pravidlech, jimiž byly tyto normy zavedeny. 

4. Výši poplatku za externí náklady stanoví příslušný členský stát. 

Určí-li členský stát k tomuto účelu orgán, musí být tento orgán 

právně a finančně nezávislý na organizaci pověřené správou nebo 

výběrem části nebo celého poplatku. 

  Fakultativní ustanovení  NT 1. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7d ) 

Do jednoho roku po přijetí budoucích přísnějších emisních norem 

EURO stanoví Evropský parlament a Rada řádným legislativním 

postupem odpovídající maximální hodnoty v příloze IIIb. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT  
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/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 
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Čl. 1 bod 2  

(čl. 7e) 

1. Členské státy vypočítávají maximální úroveň poplatku 

za pozemní komunikace pomocí metodiky založené na základních 

zásadách výpočtu uvedených v příloze III.  

 

2. U koncesního mýtného je maximální úroveň poplatku 

za pozemní komunikace nejvýše rovna úrovni, která by byla 

vypočtena pomocí metodiky založené na základních zásadách 

výpočtu mýtného uvedených v příloze III. Posouzení takové 

rovnocennosti se provede za dostatečně dlouhé referenční období 

odpovídající povaze koncesní smlouvy.  

 

3. Pro režimy výběru mýtného, které již byly ke dni 10. června 

2008 zavedeny nebo pro které již byly předloženy nabídky nebo 

reakce na výzvy k vyjednávání v rámci vyjednávacího řízení 

v souladu s postupem zadávání veřejných zakázek před 

10. červnem 2008, neplatí povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 

po dobu platnosti těchto režimů a za předpokladu, že nebudou 

podstatně změněny. 

13/1997 

347/2009 

196/2012 

§ 22 odst. 6 Při stanovení sazeb mýtného nesmí celkový výnos 

z uloženého mýtného za období kalendářního roku překročit 

poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné 

pozemní komunikace. Náklady vynaloženými na zpoplatněné 

pozemní komunikace jsou 

  

a) náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních 

komunikací, 

  

b) náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních 

komunikací, 

  

c) náklady na správu související s provozem zpoplatněných 

pozemních komunikací a 

  

d) náklady na výstavbu a provoz systému elektronického 

mýtného. 

PT  

  470/2012 § 16 

 

 

Náklady na zpoplatněné pozemní komunikace se určí 

poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15, vztažených ke 

skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům 

vozidel v systému elektronického mýtného. Při výpočtu 

nákladů pouze pro určitou část komunikací se použije jen 

odpovídající část nákladů vztažená ke skutečným nebo 

předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému 

elektronického mýtného. 

Pro výpočet se použijí náklady za kalendářní rok. 

  

  470/2012 § 17 odst. 1 

 

Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo 

předpokládaném podílu vozidel podléhajících mýtnému na 

ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních 
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komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů 

vypočtených podle § 15 a vztažených zvlášť pro dálnice a 

rychlostní silnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, 

uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Uvedený podíl 

nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo 

předpokládanému podílu vozidel podléhajících mýtnému. 

Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek 

stanovených v jiném právním předpise4) a vztahuje se vždy 

ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům 

vozidel v systému elektronického mýtného. 

  470/2012 Příloha 1 Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá 

mýtnému 

  

  240/2014 Příloha 1 Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice   

  240/2014 Příloha 2 Sazby mýtného pro silnice I. třídy   

  240/2014 Příloha 3 Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34) pro dálnice, 

rychlostní silnice a silnice I. třídy 

  

  9811     

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7f ) 

1. Ve výjimečných případech týkajících se pozemních komunikací 

v horských oblastech a po informování Komise může být 

na určitých silničních úsecích k poplatku za pozemní komunikaci 

zavedena přirážka, pokud na těchto úsecích dochází k akutní 

kongesci nebo jejich užívání vozidly působí značné škody 

na životním prostředí, a to pod podmínkou, že: 

a) příjmy plynoucí z přirážky se investují do budování 

prioritních projektů evropského zájmu vymezených v příloze 

III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech 

Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (**), které přímo 

přispívají ke zmírnění kongesce nebo škod na životním 

prostředí a které se nacházejí ve stejném koridoru jako silniční 

  Fakultativní ustanovení 

 

 

 

 

 

NT 1. 
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úsek, na němž je přirážka zavedena; CS L 269/6 Úřední 

věstník Evropské unie 14.10.2011 

b) přirážka nepřesáhne 15 % váženého průměrného poplatku 

za pozemní komunikace vypočteného podle čl. 7b odst. 1 

a článku 7e; avšak jsou-li vytvořené příjmy investovány do 

přeshraničních úseků prioritních projektů evropského zájmu 

týkajících se pozemních komunikací v horských oblastech, 

nesmí přirážka přesáhnout 25 %; 

c) v důsledku uplatňování přirážky nedochází 

k nespravedlivému znevýhodňování komerční dopravy 

v porovnání s jinými uživateli pozemních komunikací; 

d) popis přesného místa pro zavedení přirážky a doklad 

o rozhodnutí o financování prioritních projektů uvedených 

v písmenu a) jsou předloženy Komisi ještě před tím, než 

přirážka začne být uplatňována, a 

e) období, po které se přirážka uplatňuje, je stanoveno 

a omezeno předem a je, pokud jde o očekávané příjmy, 

v souladu s předloženými finančními plány a analýzou 

nákladů a přínosů projektů spolufinancovaných z příjmů 

plynoucích z přirážky. 

První pododstavec se použije na nové přeshraniční projekty, 

pokud s tím souhlasí všechny členské státy zapojené do tohoto 

projektu. 

 

2. Přirážku lze uplatnit k poplatku za pozemní komunikace, který 

byl rozlišen v souladu s článkem 7 g. 

 

3. Jakmile Komise obdrží požadované informace od členského 

státu, který má v úmyslu uplatnit přirážku, sdělí tyto informace 

členům výboru uvedeného v článku 9c. Jestliže se Komise 
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domnívá, že zamýšlená přirážka nesplňuje podmínky stanovené 

v odstavci 1 nebo bude mít významné nepříznivé dopady 

na hospodářský rozvoj okrajových regionů, může plány týkající 

se poplatků předložené dotyčným členským státem zamítnout 

nebo si vyžádat jejich změnu. Tyto prováděcí akty se přijímají 

poradním postupem podle čl. 9c odst. 2. 

 

4. Na úsecích pozemních komunikací, na kterých jsou splněna 

kritéria pro uplatňování přirážky podle odstavce 1, nesmějí 

členské státy stanovit poplatek za externí náklady, pokud přirážka 

není uplatňována. 

 

5. Částka přirážky se odečte od částky poplatku za externí náklady 

vypočteného podle článku 7c, s výjimkou vozidel emisní třídy 

EURO 0, I a II ode dne 15. října 2011 a emisní třídy EURO III od 

roku 2015. Všechny tyto příjmy získané současným uplatňováním 

přirážky a poplatků za externí náklady se použijí k financování 

staveb prioritních projektů evropského zájmu uvedených v příloze 

III rozhodnutí č. 661/2010/EU. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7g odst. 1 a 

2) 

 Členské státy rozliší poplatky za pozemní komunikace podle 

emisní třídy EURO vozidla tak, že nepřesáhnou o více než 100 % 

stejný poplatek stanovený pro obdobná vozidla, která splňují 

nejpřísnější emisní normy. Stávající koncesní smlouvy jsou 

od tohoto požadavku až do obnovení smlouvy osvobozeny. 

Členský stát se však může od požadavku na rozlišování výše 

poplatku za pozemní komunikace odchýlit, pokud: 

i) by to vážně narušilo soudržnost systémů výběru mýtného 

na jeho území, 

ii) by zavedení tohoto rozlišování nebylo u dotčeného systému 

výběru mýtného technicky proveditelné, 

13/1997 

347/2009 

152/2011 

§ 22 odst. 2 Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického 

mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení 

schválené podle zvláštního zákona11j), kterým musí být 

vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále 

jen „elektronické zařízení“). Elektronické zařízení 

je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo 

zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše 

mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté 

vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby 

mýtného mohou být rozlišeny podle emisní třídy vozidla, 

PT 1. 
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iii) by to vedlo k odklánění vozidel způsobujících nejvyšší 

znečištění s nepříznivým dopadem na bezpečnost silničního 

provozu a veřejné zdraví nebo 

iv) do mýtného je zahrnut poplatek za externí náklady. 

Každá taková odchylka nebo výjimka se oznámí Komisi. 

 

2. Jestliže při kontrole není řidič nebo případně dopravce schopen 

předložit doklady o vozidle nezbytné ke zjištění emisní třídy 

EURO vozidla, mohou členské státy uplatnit mýtné do výše 

nejvyšší použitelné sazby. 

druhu vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, 

období dne, dne nebo podle období roku. 

 

 

  240/2014 § 3 (1) Sazby mýtného se člení podle 

a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla 

1. do třídy EURO II, 

2. třídy EURO III a IV, 

3. třídy EURO V, 

4. třídy EURO VI, EEV a vyšší, 

b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro 

vozidla se 

1. dvěma nápravami, 

2. třemi nápravami, 

3. čtyřmi nebo více nápravami. 

(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí 

pro vozidla kategorie M2 a M34). 

(3) Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice jsou 

uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb 

mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34), které jsou 

uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

  

  240/2014 § 4  (1) Sazby mýtného se člení podle 

 a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla 

1. do třídy EURO II, 
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2. třídy EURO III a IV, 

3. třídy EURO V, 

4. třídy EURO VI, EEV a vyšší, 

 b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro 

vozidla se 

1. dvěma nápravami, 

2. třemi nápravami, 

3. čtyřmi nebo více nápravami. 

(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí 

pro vozidla kategorie M2 a M34). 

(3) Sazby mýtného pro silnice I. třídy jsou uvedeny v příloze 

č. 2 k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla 

kategorie M2 a M34), které jsou uvedeny v příloze č. 3 

k tomuto nařízení. 

  240/2014 Příloha 1 

 

Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice   

  240/2014 Příloha 2 

 

 

Sazby mýtného pro silnice I. třídy   

  240/2014 Příloha 3 

 

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34) pro dálnice, 

rychlostní silnice a silnice I. třídy 

  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7g odst. 3) 

Poplatek za pozemní komunikace lze rovněž rozlišit pro účely 

snížení kongesce, minimalizace škod na pozemních 

komunikacích, optimálního využívání pozemních komunikací 

nebo podpory bezpečnosti silničního provozu pod podmínkou, že: 

a) rozlišení je transparentní, zveřejněné a dostupné všem 

uživatelům za stejných podmínek; 

b) rozlišení se uplatní podle denní doby, druhu dne nebo ročního 

období; 

13/1997 

347/2009 

152/2011 

196/2012 

 

§ 22 odst. 2 a 

8 

(2) Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického 

mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení 

schválené podle zvláštního zákona 11j), kterým musí být 

vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále 

jen „elektronické zařízení“). Elektronické zařízení 

je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo 

zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše 

mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté 

vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby 

PT  
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c) poplatek za pozemní komunikace nepřesáhne o více než 175 % 

maximální výši váženého průměrného poplatku za pozemní 

komunikace uvedeného v článku 7b; 

d) doba dopravní špičky, pro niž jsou za účelem snížení kongesce 

stanoveny vyšší poplatky za pozemní komunikace, nepřekračuje 

pět hodin denně; 

e) rozlišení je navrženo a uplatňováno transparentně a neutrálně 

z hlediska příjmů v případě silničních úseků, na nichž dochází ke 

kongesci, a to způsobem, který nabízí snížené sazby mýtného 

dopravcům, kteří cestují mimo dopravní špičky, a zvýšené sazby 

mýtného dopravcům, kteří na témže úseku cestují v době 

dopravních špiček, a 

f) členský stát, který má v úmyslu takovéto rozlišení zavést nebo 

změnit stávající rozlišení, informuje o svém záměru Komisi 

a poskytne jí nezbytné informace k zajištění toho, aby byly 

splněny dané podmínky. Na základě poskytnutých informací 

Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam obsahující daná 

období a odpovídající sazby, během nichž se rozlišení uplatňuje. 

mýtného mohou být rozlišeny podle emisní třídy vozidla, 

druhu vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, 

období dne, dne nebo podle období roku. 

(…) 

(8) Výši sazeb mýtného a rozlišení sazeb mýtného podle 

kritérií uvedených v odstavci 2 stanoví prováděcí právní 

předpis. 

  470/2012 § 17 

 

 (1) Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo 

předpokládaném podílu vozidel podléhajících mýtnému 

na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních 

komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů 

vypočtených podle § 15 a vztažených zvlášť pro dálnice 

a rychlostní silnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, 

uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Uvedený podíl 

nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo 

předpokládanému podílu vozidel podléhajících mýtnému. 

Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek 

stanovených v jiném právním předpise4) a vztahuje se vždy 
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ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům 

vozidel v systému elektronického mýtného. 

 

(2) Jednotlivé sazby mýtného jsou rozlišeny tak, aby žádná 

z těchto sazeb nepřesáhla průměrnou sazbu mýtného 

vypočtenou podle odstavce 1 o více než 175 % a celkový 

výnos z uloženého mýtného za období kalendářního roku 

nepřekročil poměrnou část nákladů vynaložených 

na zpoplatněné pozemní komunikace. 

  240/2014 Příloha 1 

 

Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice   

  240/2014 Příloha 2  Sazby mýtného pro silnice I. třídy   

  240/2014 Příloha 3 

 

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34) pro dálnice, 

rychlostní silnice a silnice I. třídy 

  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7g odst. 4) 

Rozlišení uvedené v odstavcích 1 a 3 není určeno k vytváření 

dodatečných příjmů z mýtného. Jakékoli nezamýšlené zvýšení 

příjmů musí být vyváženo změnou struktury rozlišení, která 

se provede do dvou let od konce účetního roku, v němž byly 

dodatečné příjmy vytvořeny. 

13/1997 

347/2009 

196/2012 

§ 22 odst. 7 Překročí-li v kalendářním roce celkový příjem z uloženého 

mýtného poměrnou část nákladů vynaložených 

na zpoplatněné pozemní komunikace podle odstavce 5, sazby 

mýtného se upraví do dvou let od zjištění tohoto překročení 

tak, aby celkový výnos z uloženého mýtného nepřesáhl výši 

těchto nákladů. 

PT  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7h) 

1. Členské státy zašlou Komisi nejméně šest měsíců před 

zavedením nového režimu výběru mýtného v podobě poplatku 

za pozemní komunikace: 

a) pro režim výběru mýtného nezahrnující koncesní mýtné: 

— jednotkové hodnoty a další parametry použité při výpočtu 

jednotlivých složek nákladů na pozemní komunikace a 

— jasné informace o vozidlech, na něž se režim mýtného vztahuje, 

o zeměpisném rozsahu sítě nebo části sítě, které se berou v úvahu 

při každém výpočtu nákladů, a o procentní výši nákladů, jejichž 

návratnost má být zajištěna; 

  Ustanovení vztahující se ke komunikaci mezi orgány 

členských států a Komisí a upravující činnost Komise, které 

nevyžaduje transpozici. 

NT 1.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBET9UZ45)



*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno         LRV__srovnavaci_tabulka      

19 

 

Celex: 32011L0076 Lhůta pro implementaci 16. 10. 2013 Úřední věstník                     L 269 2011 Gestor MD Zpracoval (jméno+datum): Tomáš Heide-Hermann, 

20.06.2014 

Ivan Frasch, 20.04.2015 

Kateřina Semelová, 02.08.2019 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES 

o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

Schválil    (jméno+datum): Ivan Frasch, 20.04.2015 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

b) pro režim výběru mýtného zahrnující koncesní mýtné: 

— koncesní smlouvy nebo významné změny těchto smluv, 

— referenční případ, z něhož zadavatel vycházel v oznámení 

o koncesi podle přílohy VII B směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů 

při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby (***); tento referenční případ zahrnuje odhad nákladů 

vymezených v čl. 7b odst. 1 této směrnice předpokládaných 

v rámci dané koncese, odhad provozu v členění podle typu 

vozidel, předpokládané úrovně mýtného a zeměpisný rozsah sítě, 

na niž se vztahuje koncesní smlouva.  

2. Do šesti měsíců od obdržení veškerých nezbytných informací 

podle odstavce 1 sdělí Komise své stanovisko k tomu, zda byly 

dodrženy povinnosti stanovené v článku 7e. Stanoviska Komise se 

poskytnou výboru uvedenému v článku 9c 

3. Členské státy zašlou Komisi před zavedením nového režimu 

výběru mýtného v podobě poplatku za externí náklady: 

a) přesné vyznačení úseků pozemních komunikací, na kterých má 

být stanoven poplatek za externí náklady, a popis třídy vozidel, 

typu silnice a přesných období, podle kterých bude poplatek 

za externí náklady rozlišen; 

b) předpokládaný vážený průměrný poplatek za externí náklady 

a předpokládaný celkový příjem; 

c) jestliže byl podle čl. 7c odst. 4 ke stanovení částky poplatku 

určen orgán, jeho název a jméno jeho zástupce; 

d) parametry, údaje a informace nezbytné k prokázání toho, jak 

bude uplatňována metoda výpočtu stanovená v příloze IIIa. 

4. Komise rozhodne o tom, zda jsou splněny povinnosti podle 

článků 7b, 7c, 7j nebo čl. 9 odst. 2: 
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a) do šesti měsíců po předložení dokumentace uvedené v odstavci 

3 nebo 

b) jestliže Komise požaduje další údaje podle odstavce 3, 

do dalších tří měsíců po jejich obdržení. 

Dotčený členský stát upraví navrhovaný poplatek za externí 

náklady tak, aby byl v souladu s tímto rozhodnutím. Rozhodnutí 

Komise se poskytne výboru uvedenému v článku 9c, Evropskému 

parlamentu a Radě. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7i odst. 1)  

1. V souvislosti se složkou mýtného v podobě poplatku za externí 

náklady členské státy nestanoví pro žádné uživatele slevy ani 

snížené sazby 

  Fakultativní ustanovení  NT 1. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7i odst. 2)  

2. Členské státy mohou k poplatku za pozemní komunikace 

stanovit slevy nebo snížené sazby pod podmínkou, že: 

a) výsledná struktura poplatků je úměrná, zveřejněná a dostupná 

uživatelům za stejných podmínek a nevede k tomu, že na jiné 

uživatele budou přeneseny dodatečné náklady v podobě vyššího 

mýtného; 

b) tyto slevy nebo snížení vedou ke skutečným úsporám 

administrativních nákladů a 

c) tyto slevy nebo snížení nepřekračují 13 % poplatku za pozemní 

komunikace placeného obdobnými vozidly, která na ně nemají 

nárok. 

13/1997 

196/2012 

§ 22 odst. 3 (3) Vláda může nařízením stanovit, že se provozovateli 

vozidla v systému elektronického mýtného poskytne sleva na 

mýtném celkově uloženém za časové období stanovené 

nařízením vlády, pokud výše mýtného uloženého v průběhu 

tohoto časového období za užití zpoplatněných pozemních 

komunikací tímto vozidlem převýší částku stanovenou 

nařízením vlády. Výše slevy na mýtném může činit nejvýše 

13 % z výše mýtného stanoveného u takového vozidla 

v případě, pokud by se sleva neposkytla. 

PT  

  240/2014 § 5 

 

(1) Časové období rozhodné pro výpočet slevy na celkově 

uloženém mýtném v tomto období se stanoví na kalendářní 

rok. 

(2) Pokud celková výše uloženého mýtného zjištěného 

systémem elektronického mýtného v průběhu časového 

období podle odstavce 1 u vozidla v systému elektronického 

mýtného dosáhla alespoň 

a) 75 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %, 
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b) 110 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %, 

c) 190 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %, 

d) 300 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %. 

(3) Do výše uloženého mýtného podle odstavce 2 

se nezapočítává mýtné uložené přede dnem poskytnutí údajů 

a dokladů o vozidle podle § 6 odst. 2. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7i odst. 3) 

3. S výhradou podmínek uvedených v čl. 7g odst. 3 písm. b) a odst. 

4 se mohou na sazby mýtného výjimečně, a to pro určité projekty 

vysokého evropského zájmu určené v příloze III rozhodnutí 

č. 661/2010/EU, vztahovat jiné způsoby rozlišení, které mají 

zajistit komerční rentabilitu těchto projektů, jestliže jsou 

vystaveny přímé konkurenci jiných druhů dopravy zajišťované 

vozidly. Výsledná struktura poplatků musí být lineární, úměrná, 

zveřejněná a dostupná všem uživatelům za stejných podmínek 

a nesmí vést k tomu, že na jiné uživatele budou přeneseny 

dodatečné náklady v podobě vyššího mýtného. Než bude dotyčná 

struktura poplatků zavedena, Komise ověří, zda jsou uvedené 

podmínky splněny. 

  Fakultativní ustanovení  NT  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7j odst. 1) 

Mýtné a poplatky za užívání musí být ukládány, vybírány 

a kontrolovány tak, aby co nejméně ovlivňovaly plynulost 

provozu a aby nebyly nutné povinné kontroly nebo zastavení 

na vnitřních hranicích Unie. Za tím účelem členské státy 

spolupracují, aby dopravcům umožnily hradit mýtné a poplatky 

za užívání 24 hodin denně alespoň na větších výběrčích místech 

a prostřednictvím běžných platebních prostředků, a to uvnitř i vně 

hranic členského státu, ve kterém jsou ukládány. Členské státy 

přiměřeně vybaví místa pro placení mýtného a poplatků za užívání 

tak, aby byly dodrženy obvyklé normy bezpečnosti silničního 

provozu. 

13/1997 

347/2009 

152/2011 

§ 22 odst. 2 Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického 

mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení 

schválené podle zvláštního zákona 11j), kterým musí být 

vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále 

jen „elektronické zařízení“). Elektronické zařízení 

je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo 

zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše 

mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté 

vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby 

mýtného mohou být rozlišeny podle emisní třídy vozidla, 

druhu vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, 

období dne, dne nebo podle období roku. 

PT  
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  13/1997 

196/2012 

§ 22c odst. 1 

písm. c) 

Provozovatel systému elektronického mýtného je povinen 

(…) 

 c) zajistit bezplatné poskytnutí elektronického zařízení 

každému provozovateli vozidla v systému elektronického 

mýtného nebo jím zmocněné osobě11l), která o to požádá, 

pokud nebylo elektronické zařízení poskytnuto 

poskytovatelem evropského mýtného, 

  

  13/1997 

196/2012 

§ 22c odst. 4 Provozovatel systému elektronického mýtného je oprávněn 

požadovat 

  

a) od provozovatele vozidla v systému elektronického 

mýtného nebo od jím zmocněné osoby11l) s výjimkou 

vozidla v systému elektronického mýtného, jehož užití 

na zpoplatněné pozemní komunikaci zpoplatnění nepodléhá, 

a s výjimkou vozidla, pro které poskytuje službu 

elektronického mýtného poskytovatel evropského mýtného, 

1. úhradu mýtného, 

2. složení kauce maximálně do výše pořizovací ceny 

elektronického zařízení, a 

  

b) od poskytovatele evropského mýtného úhradu souhrnného 

mýtného v případech podle odstavce 1 písm. e). 

  

  13/1997 

196/2012 

§ 22c odst. 5  Složení kauce je zárukou, že elektronické zařízení bude 

vráceno funkční a nepoškozené provozovateli systému 

elektronického mýtného. Po převzetí funkčního 

a nepoškozeného elektronického zařízení vrátí provozovatel 

systému elektronického mýtného kauci v plné výši osobě, 

která kauci složila, nebo jiné zmocněné osobě11l). 

  

  13/1997 

196/2012 

§ 22b odst. 3 Provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného 

hradí mýtné za užití zpoplatněné pozemní komunikace 
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Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 
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Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

vozidlem v systému elektronického mýtného, pokud má 

uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby 

elektronického mýtného s poskytovatelem evropského 

mýtného, tomuto poskytovateli. 

  470/2012 § 3 

 

Kauce činí 1 550 Kč.   

  470/2012 § 5 odst. 1 (1) Evidence zahrnuje přihlášení vozidla do režimu placení 

předem nebo následného placení, které se provádí 

na kontaktních nebo distribučních místech a převzetím 

elektronického zařízení. 

  

  470/2012 § 9 

 

(1) Mýtné se hradí buď v režimu placení předem, nebo 

v režimu následného placení. 

 

(2) V režimu placení předem lze mýtné předplatit: 

a) hotově na kontaktních a distribučních místech, nebo 

b) platebními prostředky stanovenými ve smluvních 

podmínkách provozovatele systému elektronického mýtného. 

 

(3) Provozovatel systému elektronického mýtného umožní 

provozovateli vozidla získat doklad o vyúčtovaném mýtném 

za předchozí kalendářní měsíc s rozpisem po jednotlivých 

dnech. 

  

  9811     

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7j odst. 2) 

Režimy výběru mýtného a poplatků za užívání nesmějí 

bezdůvodně finančně ani jinak znevýhodňovat nepravidelné 

uživatele silniční sítě. Zejména v případě, kdy členský stát vybírá 

mýtné nebo poplatky za užívání výlučně prostřednictvím systému, 

který vyžaduje použití vestavěných palubních jednotek, tento stát 

zajistí, aby příslušné palubní jednotky, které vyhovují 

požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady 

13/1997 

347/2009

152/2011 

 

§ 22 odst. 2 (2) Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického 

mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení 

schválené podle zvláštního zákona11j), kterým musí být 

vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále 

jen „elektronické zařízení“). Elektronické zařízení 

je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo 

zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě 

elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství 

(****), mohli za přiměřených správních a ekonomických opatření 

získat všichni uživatelé. 

mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté 

vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci. Sazby 

mýtného mohou být rozlišeny podle emisní třídy vozidla, 

druhu vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, 

období dne, dne nebo podle období roku. 

  13/1997 

196/2012 

§ 22c odst. 1 

písm. a) a c) 

(1) Provozovatel systému elektronického mýtného je povinen 

a) určit druhy elektronických zařízení, které lze evidovat 

v systému elektronického mýtného, 

(…) 

c) zajistit bezplatné poskytnutí elektronického zařízení 

každému provozovateli vozidla v systému elektronického 

mýtného nebo jím zmocněné osobě11l), která o to požádá, 

pokud nebylo elektronické zařízení poskytnuto 

poskytovatelem evropského mýtného, 

  

  13/1997 

196/2012 

§ 22c odst. 4 

a 5 

(4) Provozovatel systému elektronického mýtného 

je oprávněn požadovat 

 a) od provozovatele vozidla v systému elektronického 

mýtného nebo od jím zmocněné osoby11l) s výjimkou 

vozidla v systému elektronického mýtného, jehož užití 

na zpoplatněné pozemní komunikaci zpoplatnění nepodléhá, 

a s výjimkou vozidla, pro které poskytuje službu 

elektronického mýtného poskytovatel evropského mýtného, 

1. úhradu mýtného, 

2. složení kauce maximálně do výše pořizovací ceny 

elektronického zařízení, a 

b) od poskytovatele evropského mýtného úhradu souhrnného 

mýtného v případech podle odstavce 1 písm. e). 

(5) Složení kauce je zárukou, že elektronické zařízení bude 

vráceno funkční a nepoškozené provozovateli systému 

elektronického mýtného. Po převzetí funkčního 
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/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

a nepoškozeného elektronického zařízení vrátí provozovatel 

systému elektronického mýtného kauci v plné výši osobě, 

která kauci složila, nebo jiné zmocněné osobě11l). 

  13/1997 

196/2012 

§ 22e odst. 1  

písm. b) a e) 

Poskytovatel evropského mýtného podle § 22d odst. 1 

je povinen 

(…) 

b) zajistit nepřetržité poskytování evropské služby 

elektronického mýtného ve všech systémech elektronického 

mýtného podle písmene a) a v případě, že dojde k výpadku 

pokrytí některého systému elektronického mýtného, obnovit 

poskytování služby elektronického mýtného v tomto systému 

elektronického mýtného nejpozději do 6 měsíců, 

(…) 

e) zajistit poskytnutí elektronického zařízení každému 

provozovateli vozidla, jemuž na základě smlouvy poskytuje 

evropskou službu elektronického mýtného, 

  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7j odst. 3) 

Uloží-li členský stát mýtné za vozidlo, musí být celková částka 

mýtného, výše poplatku za pozemní komunikace nebo výše 

poplatku za externí náklady uvedena v dokladu poskytnutém 

dopravci, pokud možno elektronicky. 

470/2012 

 

§ 9 odst. 3 

 

 

Provozovatel systému elektronického mýtného 

umožní provozovateli vozidla získat doklad o vyúčtovaném 

mýtném za předchozí kalendářní měsíc 

s rozpisem po jednotlivých dnech. 

PT 1. 

  13/1997 

196/2012 

§ 22e písm. i) Poskytovatel evropského mýtného podle § 22d odst. 1 

je povinen 

(…) 

i) ve vyúčtování ceny za poskytovanou službu elektronického 

mýtného oddělit poplatky za jím poskytované služby 

a vzniklé mýtné a u účtovaného mýtného uvést alespoň údaje 

o čase, místu vzniku mýtného a o jeho konkrétní skladbě, 

  

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7j odst. 4) 

Je-li to ekonomicky proveditelné, členské státy stanoví a vybírají 

poplatky za externí náklady prostřednictvím elektronického 

systému, který splňuje požadavky čl. 2 odst. 1 směrnice 

  Fakultativní ustanovení  NT 1. 
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Pozná

mka 

 

2004/52/ES. Komise podporuje spolupráci členských států, která 

se ukáže jako nezbytná k zajištění interoperability elektronického 

systému výběru mýtného na evropské úrovni. 

Čl. 1 bod 2  

(čl. 7k) 

Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, není touto směrnicí dotčena volnost členských 

států, které zavedou systém výběru mýtného nebo poplatků za 

užívání pozemních komunikací, poskytovat za tyto poplatky 

vhodnou kompenzaci. 

  Fakultativní ustanovení NT  

Čl. 1 bod 3  

(čl. 8b odst. 1 a 

2) 

Vkládá se nový článek, který zní: 

1.„Dva nebo více členských států mohou spolupracovat při 

zavádění společného systému mýtného na svých územích. V tom 

případě tyto členské státy zajistí, aby byla Komise informována 

o této spolupráci, následném provozu systému a případných 

změnách. 

2. Na společný systém mýtného se vztahují podmínky stanovené 

v článcích 7 až 7k. Ke společnému systému se mohou připojit další 

členské státy.“ 

  Fakultativní ustanovení NT  

Čl. 1 bod 4  

(čl. 9 odst. 1a) 

V článku 9 se odstavce 1a a 2 nahrazují tímto: 

„1a. Tato směrnice nebrání členským státům nediskriminačně 

uplatňovat regulační poplatky určené ke snižování kongesce nebo 

ke snižování dopadů na životní prostředí, včetně špatné kvality 

ovzduší, na jakýchkoliv komunikacích v městských oblastech, 

včetně silnic transevropských sítí procházejících městskými 

oblastmi. 

  Fakultativní ustanovení NT  

Čl. 1 bod 4  

(čl. 9 odst. 2) 

Členské státy rozhodnou o využití příjmů získaných na základě 

této směrnice. V zájmu rozvoje dopravní sítě jako celku by příjmy 

z poplatků za používání infrastruktury a za externí náklady nebo 

finanční hodnoty rovnocenné těmto příjmům měly být využity ve 

prospěch odvětví dopravy s cílem optimalizovat celý dopravní 

systém. Zejména příjmy z poplatků za externí náklady nebo 

104/2000 

 

§ 1 odst. 1 

  

Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v 

Praze (dále jen "Fond"). 

PT 1. 
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cení * 

 

Pozná

mka 

 

finanční hodnoty rovnocenné těmto příjmům by měly být použity 

na zvýšení dlouhodobé udržitelnosti dopravy, včetně jednoho 

nebo více z těchto prvků: 

a) usnadnění účinného stanovení cen; 

b) snížení znečištění ze silniční dopravy u zdroje; 

c) zmírnění dopadů znečištění ze silniční dopravy u zdroje; 

d) snížení emisí CO 2 a zlepšení energetické účinnosti vozidel; 

e) rozvoj náhradních komunikací pro uživatele dopravy a rozšíření 

stávající kapacity; 

f) podpora transevropské dopravní sítě; 

g) optimalizace logistiky; 

h) zlepšení bezpečnosti silničního provozu a 

i) zajištění bezpečných parkovišť. 

Má se za to, že členské státy tento odstavec provedly, pokud 

zavedly a uplatňují fiskální politiky a politiky finanční podpory, 

které formou pákového efektu zajišťují finanční podporu 

transevropským sítím a mají hodnotu odpovídající nejméně 15 % 

příjmů získaných z poplatků za používání infrastruktury 

a za externí náklady v každém členském státě.“ 

  104/2000 

482/2004 

80/2006 

347/2009 

196/2012 

 

 

 

§ 2 odst. 1 

písm. a), b), 

i), m) 

(1) Fond používá svých příjmů ve prospěch rozvoje, 

výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních 

dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto 

rozsahu: 

  

a) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic 

a dálnic, 

  

b) poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci 

průjezdních úseků silnic a dálnic, 

(…) 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

i) financování nákladů na zavedení a provozování systému 

elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění, 

(..)  

m) financování nákladů souvisejících se získáním 

vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného 

břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní 

infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím 

účelům ochrany a údržby dopravní infrastruktury 

ve vlastnictví státu.  

  104/2000 

196/2012 

§ 4 odst. 1 

písm. e)  

(1) Příjmy Fondu tvoří 

 (…) 

e) výnosy z mýtného5) a propadlých kaucí5), 

  

Čl. 1 bod 5  

(čl. 9b) 

Články 9b a 9c se nahrazují tímto: 

V souvislosti s prováděním této směrnice, a zejména jejích příloh, 

usnadňuje Komise dialog a vzájemnou výměnu technického 

know-how mezi členskými státy. 

 

  Ustanovení vztahující se ke komunikaci mezi orgány 

členských států a Komisí a upravující činnost Komise, které 

nevyžaduje transpozici. 

NT  

Čl. 1 bod 5  

(čl. 9c odst. 1 a 

2) 

Článek 9c 

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 

16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 

prováděcích pravomocí (*). 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení 

(EU) č. 182/2011 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1 bod 5  

(čl. 9d)  

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 

290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o: 

— přizpůsobení přílohy 0 acquis Unie, 

— přizpůsobení vzorců v bodech 4.1 a 4.2 přílohy IIIa vědeckému 

a technickému pokroku. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT  
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Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

Na akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto článku se použijí 

postupy stanovené v článcích 9e, 9f a 9g. 

Čl. 1 bod 5  

(čl. 9e odst. 1 

až 3) 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené 

v článku 9d je svěřena Komisi na dobu neurčitou. 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi 

podléhá podmínkám stanoveným v článcích 9f a 9g. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1 bod 5  

(čl. 9f odst. 1 až 

3) 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci 

uvedené v článku 9d zrušit. 

2. Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda 

zrušit přenesení pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené 

lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi 

a uvede pravomoc, jejíž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné 

důvody tohoto zrušení. 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo 

k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1 bod 5  

(čl. 9g odst. 1 

až 3) 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené 

pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

oznámení. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v uvedené lhůtě námitky 

proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, vyhlásí se akt 

v přenesené pravomoci v Úředním věstníku Evropské unie 

a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT  
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Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

Pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém 

úmyslu námitky nevyslovit, může být akt v přenesené pravomoci 

vyhlášen v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost 

ještě před uplynutím této lhůty. 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti 

němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, 

který vyslovuje námitky k aktu v přenesené pravomoci, 

je odůvodní. 

Čl. 1 bod 6  

 

V čl. 10 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují 

slovy „Evropské unie“. 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 1 bod 7  

(článek 10a 

odst. 1 a 2) 

 

Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 10a 

1. Částky v eurech uvedené v příloze II a částky v centech uvedené 

v tabulkách 1 a 2 přílohy IIIb se přezkoumávají každé dva roky, 

a to od 1. ledna 2013, s cílem zohlednit změny celounijního 

harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, vyjma ceny 

za energii a ceny nezpracovaných potravin (zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem)). 

Částky se automaticky upravují zvýšením základní částky 

v eurech nebo centech na základě procentní změny v tomto 

indexu. Výsledné částky se zaokrouhlují nahoru na celou částku 

v eurech, pokud jde o přílohu II, na desetinu centu, pokud jde 

o tabulku 1 přílohy IIIb, a na setinu centu, pokud jde o tabulku 2 

přílohy IIIb. 

2. Komise zveřejní upravené částky uvedené v odstavci 1 

v Úředním věstníku Evropské unie. Upravené částky vstupují 

v platnost prvním dnem prvního měsíce po zveřejnění.“ 

  Ustanovení upravující činnost Komise, které nevyžaduje 

transpozici. 

NT  

Čl. 1 bod 8  

(článek 11 odst. 

1) 

Článek 11 se nahrazuje tímto: 

„Článek 11 

  Není relevantní z hlediska transpozice, ustanovení upravuje 

výměnu informací mezi členskými státy a Komisí.  

NT 1. 
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Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

1. Do 16. října 2014 a poté každé čtyři roky vypracují členské 

státy, které stanoví poplatek za externí náklady nebo poplatek 

za pozemní komunikace, zprávu o mýtném, včetně koncesního 

mýtného, vybíraném na jejich území a předloží ji Komisi, jež 

ji zpřístupní ostatním. CS L 269/10 Úřední věstník Evropské unie 

14.10.2011 

členským státům. Zpráva může vyloučit režimy výběru mýtného, 

které již existovaly dne 10. června 2008 a které nezahrnují 

poplatky za externí náklady, pokud tyto režimy zůstávají 

v platnosti a nejsou podstatně změněny. Zpráva obsahuje 

informace o: 

a) váženém průměrném poplatku za externí náklady a konkrétních 

částkách stanovených pro každou kombinaci třídy vozidel, typu 

pozemní komunikace a období; 

b) rozlišení poplatků za pozemní komunikace podle typu vozidla 

a doby; 

c) váženém průměrném poplatku za pozemní komunikace 

a celkovém příjmu z poplatku za pozemní komunikace; 

d) celkových příjmech získaných z poplatků za externí náklady a  

e) krocích učiněných podle čl. 9 odst. 2. 

Čl. 1 bod 8  

(článek 11 odst. 

2 až 4) 

Článek 11 

2. Do 16. října 2015 Komise předloží za pomoci výboru podle 

článku 9c Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění 

a účincích této směrnice, zejména pokud jde o účinnost ustanovení 

o návratnosti nákladů souvisejících se znečištěním provozem 

a o začlenění vozidel těžších než 3,5 tuny a lehčích než 12 tun. 

Ve zprávě se na základě průběžného sledování mimo jiné rovněž 

analyzuje a posoudí: 

  Není relevantní z hlediska transpozice. NT 1. 
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Ustanovení 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

a) účinnost opatření stanovených touto směrnicí s cílem odstranit 

nepříznivé dopady silniční dopravy, a to i při zohlednění zejména 

dopadu na zeměpisně izolované a okrajové členské státy; 

b) vliv provádění této směrnice na směrování uživatelů 

k využívání nejekologičtější dopravy a nejúčinnějších dopravních 

řešení a zahrne informace o zavedení poplatků na základě ujeté 

vzdálenosti; 

c) zavedení a dopad rozlišení poplatků za pozemní komunikace 

uvedených v článku 7g na snížení místního znečištění ovzduší 

a kongesce. Zpráva rovněž posoudí, zda jsou maximální odchylka 

a doba dopravních špiček uvedené v článku 7g dostatečné pro 

řádné fungování mechanismu rozlišení; 

d) vědecký pokrok v odhadování externích nákladů dopravy pro 

účely jejich internalizace a 

e) pokrok při výběru poplatků od uživatelů komunikací a metody 

postupné harmonizace systémů výběru poplatků uplatňovaných na 

užitková vozidla 

3. Spolu se zprávou Komise případně předloží Evropskému 

parlamentu a Radě návrh na další revizi této směrnice. 

4. Do 16. října 2012 Komise předloží zprávu se shrnutím ostatních 

opatření, jako jsou regulační politiky pro internalizaci či snížení 

externích nákladů vztahujících se k životnímu prostředí, hluku 

a zdraví v rámci všech druhů dopravy, včetně právního základu 

a použitých maximálních hodnot. 

Aby se zajistila spravedlivá hospodářská soutěž mezi jednotlivými 

druhy dopravy při odstupňovaných poplatcích za externí náklady, 

zahrne zpráva i harmonogram opatření, jež je třeba ještě přijmout 

pro vyřešení jiných druhů dopravy nebo vozidel anebo složek 

externích nákladů, které doposud nebyly zohledněny, 

s přihlédnutím k pokroku v revizi směrnice Rady 2003/96/ES 
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Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových 

předpisů Společenství o zdanění energetických produktů 

a elektřiny (*). 

Čl. 1 bod 9  

(Příloha III) 

Příloha III se mění takto: 

a) první odstavec se nahrazuje tímto: 

„Tato příloha stanoví základní zásady výpočtu váženého 

průměrného poplatku za pozemní komunikace s cílem zohlednit 

čl. 7b odst. 1. Povinností stanovovat poplatky za pozemní 

komunikace podle nákladů není dotčena volnost členských států 

rozhodnout se v souladu s čl. 7b odst. 2 nedosáhnout příjmy 

z poplatků za pozemní komunikace plné návratnosti nákladů, ani 

volnost stanovit v souladu s článkem 7f jednotlivé částky poplatku 

za pozemní komunikace v jiné než průměrné výši.“; 

b) ve druhém pododstavci se slovo „Společenství“ nahrazuje 

slovem „Unie“; 

c) v bodě 1 druhé odrážce se slova „čl. 7a odst. 1“ nahrazují slovy 

„čl. 7b odst. 2“. 

  Legislativně-technická úprava nevyžadující transpozici NT  

Čl. 1 bod 10 Za přílohu III se vkládá text obsažený v příloze této směrnice.   Fakultativní ustanovení NT  

Čl. 2 bod 1 a 2  1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. října 2013. 

Jejich znění sdělí neprodleně Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 

tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. CS 

14.10.2011 Úřední věstník Evropské unie L 269/11 

Členské státy nejsou povinny tuto směrnici provést, dokud není na 

jejich území zavedeno mýtné ani poplatky za užívání. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti 

působnosti této směrnice. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT  
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Ustanovení 

(článek, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. 

/ ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodno

cení * 

 

Pozná

mka 

 

Čl. 3 Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

  Není relevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 4 Tato směrnice je určena členským státům.   Není relevantní z hlediska transpozice NT  

Příloha Příloha IIIa, IIIb   Fakultativní ustanovení NT 1. 
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. 

č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 

1.  13/1997 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 01.04.1997 

2.  104/2000 Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 

majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

01.07.2000 

3.  361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 01.01.2001 

4.  482/2004 Zákon č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

07.09.2004 

5.  80/2006 Zákon č. 80/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2007 

6.  347/2009 Zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním 

fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby 

a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

01.01.2010 

7.  152/2011 Zákon č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2011 

8.  329/2011 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 01.01. 2012 

9.  375/2011 Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách 

a zákona o zdravotnické záchranné službě 

01. 04. 2012 

10.  196/2012 Zákon č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 13. 6. 2012 

11.  470/2012 Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 01. 01. 2013 

12.  240/2014 Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 01.01.2015 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.

č. 

Číslo ID Předkladate

l 

Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum 

předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1. 9811 MD Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných 

mýtným, ve znění pozdějších předpisů 

Zahájena srpen 2019 září 2019 

 

3. Poznámky  
Poř.

č. 

Text poznámky 
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1.  Body 12, 16 a 18 preambule směrnice 2011/76/EU i formulace čl. 2 písm. b) směrnice 1999/62/ES ve znění směrnice 2011/76/EU přisuzují zavedení poplatku za externí náklady fakultativní 

povahu. V českém právním řádu zahrnuje mýtné pouze poplatek za užívání pozemní komunikace ve smyslu směrnice 1999/62/ES.  

2.  Sazby mýtného jsou stanoveny podle kritérií uvedených v přílohách I až III nařízení vlády č. 240/2014 Sb., tj. zejména podle emisních tříd a počtu náprav, a to bez ohledu na státní 

příslušnost. Nedochází proto k diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo jiných hledisek vymezených ve směrnici.  

3. V České republice se hradí časový poplatek (tj. poplatek za užívání) pouze v případě, že je pozemní komunikace užita silničním motorovým vozidlem nejméně se 4 koly, jehož povolená 

hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny (§ 21 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Směrnice 1999/62/ES se však vztahuje pouze na vozidla, jejichž maximální přípustná 

hmotnost činí více než 3,5 tun, v důsledku čehož se maximální výše poplatku za užívání, stanovena směrnicí 2006/38/ES, nevztahuje na poplatky vybírané v České republice. 
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