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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Podle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 21. června 2019, s termínem 

dodání stanovisek do 15 pracovních dnů, tj. do 15. července 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

financí 

K čl. I bodu 5: Není jasné, kdo má právo elektronické palubní zařízení 

zablokovat, z jakého důvodu a kde se toto právo vzalo. V zákonu ani 

vyhlášce o tom nic není. Do vyhlášky je proto třeba doplnit, kdo toto 

právo má (zřejmě provozovatel systému elektronického mýtného podle 

§ 22a odst. 1 zákona) a z jakých důvodů může elektronické zařízení 

zablokovat. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., 

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“), byl 

upraven v souladu s připomínkou. 

K čl. I bodu 7: Stanoviště není platebním systémem, proto není možné 

napsat „stanovišť a jiných platebních systémů určených k úhradě 

mýtného“. Zpracovatel vyhlášky měl zřejmě na mysli dosavadní 

způsob stanovení výše mýtného pomocí mýtných bran a nový pomocí 

družic. To se však nedá označit jako platební systém. Písmeno a) 

v odstavci 4 by mělo znít například „náklady na výstavbu, zřízení 

a údržbu prostředků potřebných ke stanovení a výběru mýtného“. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 

Z důvodu jednoznačnosti byly „jiné platební systémy“ 

z návrhu vyhlášky vypuštěny. Stávající stav nebrání započtení 

veškerých nákladů souvisejících s pořízením systému 

elektronického mýtného do mýtných sazeb. Zpřesnění 

nákladové stránky Systému elektronického mýtného tak bylo 

nadbytečné.  

K čl. II: Ze zákona i vyhlášky plyne, že systém elektronického 

mýtného je jen jeden, ať se mýtné stanoví pomocí mýtných bran nebo 

pomocí družic. Není to tedy tak, že do 21. září 2019 bude provozován 

starý systém elektronického mýtného, od 22. září do 30. listopadu 2019 

starý i nový systém a od 1. prosince 2019 nový systém. Systém bude 

pořád jeden, jen se změní technické prostředky ke stanovení výše 

mýtného. Kromě toho o jakékoli změně těchto prostředků v zákonu ani 

vyhlášce nic není, natož o změně systému. Místo „Kauce v systému 

elektronického mýtného, který je provozován do 30. listopadu 2019“, 

by proto bylo asi lepší napsat například „Kauce placená při poskytnutí 

elektronického zařízení napojeného na pozemní zařízení sledující jeho 

pohyb“. Ještě lepší by bylo přechodné ustanovení vypustit a obě 

varianty kauce stanovit v § 3, který by zněl přibližně: „Kauce placená 

při poskytnutí elektronického zařízení napojeného na pozemní 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 
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technické prostředky sledující jeho pohyb činí 1550 Kč a kauce 

placená při poskytnutí elektronického zařízení napojeného 

na technické prostředky sledující jeho pohyb z družic činí 2468 Kč.“ 

Ministerstvo 

kultury 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

Bez připomínek  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

K bodu 6 – § 12  

Doporučujeme z důvodu nadbytečnosti zvážit vypuštění 

z navrhovaného znění slova „přepravovaného“. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 

Z legislativního hlediska upozorňujeme, že pokud se jedná o řazení 

materiálu, má následovat odůvodnění po vlastním návrhu vyhlášky. 
Připomínka je akceptována 

Materiál byl upraven v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K obálce materiálu 

Upozorňujeme, že obsah materiálu musí být v souladu s přílohou č. 1/b 

Jednacího řádu vlády (tj. jako bod II. by měl být uveden návrh 

vyhlášky a jako bod III. odůvodnění, nikoliv v obráceném pořadí). 

Připomínka je akceptována 

Materiál byl upraven v souladu s připomínkou. 

K novelizačnímu bodu 4 

§ 8 odst. 1 věta první - dáváme ke zvážení, zda by nebylo postačující, 

pokud by ve vyhlášce bylo pouze uvedeno, že provozovatel vozidla 

vrátí elektronické zařízení, aniž by vyhláška stanovila způsob vracení 

(výčet způsobů vracení by měl mít význam pouze tehdy, pokud by 

přicházely v úvahu i jiné postupy, které vyhláška nepřipouští). 

§ 8 odst. 1 věta druhá - slova „anebo jiný doklad o vyjmutí z registru 

vozidel“ doporučujeme nahradit slovy „nebo jiný doklad prokazující 

vyjmutí z registru vozidel“. Máme za to, že osvědčení o registraci 

vozidla nebo technický průkaz primárně nejsou dokladem o vyjmutí 

vozidla z registru vozidel, i když tato skutečnost z nich může vyplývat. 

§ 8 odst. 1 věta poslední - z důvodu odstranění pochybností o významu 

textu navrhujeme do ustanovení doplnit, co se rozumí dokladem 

totožnosti, nebo slova „doklad totožnosti“ nahradit slovy „průkaz 

totožnosti“ ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Připomínka je akceptována částečně 

Návrh vyhlášky byl v části týkající se prokázání vyjmutí 

vozidla z registru vozidel upraven v souladu s připomínkou. 

V části týkající se způsobů vrácení nebylo vyhověno, neboť 

považujeme za vhodné uvést všechny způsoby vrácení 

elektronických zařízení provozovateli Systému elektronického 

mýtného. 

V části týkající se dokladu totožnosti nebylo připomínce 

vyhověno, neboť jsme toho názoru, že pojem „doklad 

totožnosti“ je všeobecně znám a není tedy pochyb o jeho 

výkladu.  
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K odůvodnění 

Upozorňujeme, že členění obecné části odůvodnění návrhu vyhlášky 

by mělo odpovídat členění stanovenému v čl. 14 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády. 

Připomínka není akceptována 

Všechny části obecné části odůvodnění odpovídají 

požadavkům obsažených v čl. 14 Legislativních pravidel 

vlády.  

Obecná část, k bodu 3  

Domníváme se, že je nezbytné doplnit zhodnocení souladu navrhované 

právní úpravy s předpisy Evropské unie o posouzení navrhované 

změny § 15 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 470/2012 Sb. ve vztahu ke 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 

1999, které předkladatel zmiňuje ve Zvláštní části odůvodnění 

novelizačního bodu 7 na str. 5. 

Připomínka není akceptována 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

Zvláštní část, k novelizačnímu bodu 5 

Text odůvodnění předkládané změny § 10 odst. 3 doporučujeme 

upravit, neboť je zřejmé, že pro vypuštění části uvedeného ustanovení 

nemůže být rozhodující ta skutečnost, že doba uplynutí doby užívání 

elektronického zařízení není upravena elektronickým systémem, ale 

právním předpisem. Z důvodu odstranění pochybností navrhujeme 

dále do textu odůvodnění doplnit, kdy může nastat zablokování 

elektronického zařízení. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 

Zvláštní část, k novelizačnímu bodu 6 

Vzhledem k tomu, že odůvodnění navrhované právní úpravy by 

nemělo text právního předpisu přepisovat, ale jinými slovy vysvětlit 

její účel a nezbytnost, doporučujeme odůvodnění doplnění ustanovení 

§ 12 vyhlášky č. 470/2012 Sb. upřesnit. 

Připomínka je akceptována 

Zvláštní část odůvodnění byla zpřesněna v souladu 

s připomínkou. 

K platnému znění 

Navrhujeme, aby platné znění vyhlášky č. 470/2012 Sb., do něhož jsou 

vyznačeny navrhované změny, bylo uvedeno v plném rozsahu 20 

paragrafů a 2 příloh, neboť jen tak je možno posoudit navrženou 

novelu v souvislostech. 

Připomínka není akceptována 

Nejsme toho názoru, že by bylo nutné uvádět všechny 

paragrafy vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních 

komunikací zpoplatněných mýtným, s vyznačením 

navrhovaných změn, neboť se všech paragrafů změny netýkají. 
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K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále jen „Zpráva“) 

Obecně 

Domníváme se, že odůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy 

uvedené ve Zprávě je nedostatečné. V materiálu postrádáme 

podrobnou finanční analýzu dopadů na přímo i nepřímo dotčené 

podnikatelské subjekty, jakož i na spotřebitele, dále analýzu nákladů 

na rozšíření elektronického systému i předpokládaných příjmů státního 

rozpočtu a vyhodnocení této analýzy. Náklady a přínosy jsou v 

materiálu uvedeny pouze v orientační výši, bez toho, aby bylo zřejmé, 

z jakých zdrojů byly údaje čerpány. 

Připomínka je akceptována 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla doplněna 

v souladu s připomínkou. 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále jen „Zpráva“) 

Bod 1.2, str. 4 

Ve Zprávě je odkazováno na usnesení vlády ČR č. 1000 ze dne 

7. listopadu 2016 (nikoliv 2017, jak v materiálu uvedeno), z něhož 

vyplývá, že zvýšení rozsahu zpoplatněných silnic po roce 2019 bude 

předloženo ministrem dopravy na základě analýzy Projektového 

manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních 

komunikací v ČR po roce 2019. Výsledky uvedené analýzy 

doporučujeme do materiálu doplnit. 

Připomínka je akceptována 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla doplněna 

v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Bez připomínek   

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra K odůvodnění: 

V souladu s čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády navrhujeme obecnou část odůvodnění 

doplnit o zhodnocení finančních dopadů  

návrhu na podnikatele a státní rozpočet, a to zejména v souvislosti 

s podstatným rozšířením mýtného systému i na vybrané úseky silnic I. 

třídy. Ve stávající podobě jsou ze strany předkladatele kvantifikovány 

pouze předpokládané přínosy do rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury. V odůvodnění chybí nejen vyhodnocení ve vztahu 

k podnikatelům, ale nejsou zohledněny ani případné dopady na státní 

rozpočet, resp. ostatní veřejné rozpočty. Rozšíření mýtného 

na silnicích I. třídy bude mít dopady například  

Připomínka je akceptována částečně 

Obecná část odůvodnění byla doplněna v souladu 

s připomínkou. 
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i na jednotlivé organizační složky státu či státní příspěvkové 

organizace provozující dopravní prostředky, jichž se platba mýtného 

bude nově dotýkat, přičemž s těmito náklady není v rámci jejich 

provozních nákladů dosud kalkulováno. Navrhujeme tyto dopady 

v rámci odůvodnění zohlednit. 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 

Doporučujeme upravit úvodní větu vyhlášky. Není zřejmé k jakému 

zákonu se slova „tohoto zákona“ vztahují. 
Připomínka není akceptována 

Připomínka není akceptována, neboť ze samotného návětí 

je zcela patrné, kterého zákona se návrh vyhlášky týká. 

Novou výši kauce nepovažujeme za vhodně nastavenou. 

Doporučujeme částku zaokrouhlit alespoň na celé desítky. 
Připomínka není akceptována 

Připomínka není akceptována, neboť podle § 22c odst. 4 

písm. a) bod 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o pozemních komunikacích“), se skládá kauce do výše 

pořizovací ceny elektronického zařízení. Pořizovací cena 

elektronického zařízení činí 2468 Kč. V případě kauce vy výši 

2470 Kč či 2500 Kč by byla kauce stanovena v rozporu 

se zákonem o pozemních komunikacích. V případě kauce nižší, 

než je pořizovací cena elektronického zařízení by se stát 

nechoval hospodárně, neboť by se vystavil riziku ztráty 

finančních prostředků za zničená, poškozená či ztracená 

elektronická zařízení. 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. 

V přechodném ustanovení doporučujeme lépe specifikovat, že se jedná 

o elektronická zařízení dosavadního systému elektronického mýtného, 

a že po dobu jeho provozování je výše kauce stanovena podle vyhlášky 

470/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 

V Čl. III doporučujeme slovo „které“ nahradit slovem „který“. Připomínka není akceptována 

Slovo „které“ se vztahuje ke slovu „ustanovení“, nikoliv 

ke slovu „bodu“. 
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Zejména odůvodnění doporučujeme překontrolovat z hlediska 

překlepů. 
Připomínka je akceptována 

Odůvodnění bylo zkontrolováno a chyby odstraněny. 

Ministerstvo 

životního prostředí 

V hodnocení RIA je uvedeno, že návrh vyhlášky nemá dopady 

na územní samosprávné celky (obce a kraje) a nemá dopady na životní 

prostředí. Vzhledem k tomu, že některé nově zpoplatněné úseky 

komunikací mohou tvořit objízdnou trasu obcí, požadujeme předložit 

analýzu, že nedojde k zátěži dotčených obcí, přes které by vlivem 

zpoplatnění mohla nákladní doprava alternativně projíždět. 

U dotčených obcí by měl být před zavedením zpoplatnění úseku 

zajištěn zákaz průjezdu nákladní dopravy a to v souladu s opatřením 

AB8 programů zlepšování kvality ovzduší. V případě, že není možné 

alternativnímu průjezdu nákladní dopravy v obcích zamezit, měl 

by být dotčený úsek komunikace ze zpoplatnění vyjmut viz např. úsek 

D5 objízdná trasa Berouna apod. Potenciálně ohrožené obce byly 

identifikovány v programech zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé 

zóny a aglomerace a jsou vyjmenovány pod opatřením AB8 

příslušného programu (viz 

https://www.mzp.cz/cz/programy_zlepsovani_kvality_ovzdusi).  

Požadujeme opatření AB8 v rámci přípravy vyhlášky zohlednit. 

Připomínka není akceptována 

Ministerstvo dopravy je toho názoru, že k objíždění výkonově 

zpoplatněných pozemních komunikací nedochází a docházet 

nebude. Pokud se těžká nákladní doprava vyskytuje na silnici 

II. či III. třídy, pak je to z toho důvodu, že buď v dané lokalitě 

má tato doprava svůj zdroj či cíl, anebo tato pozemní 

komunikace tvoří tzv. logickou spojnici/zkratku. V případě, 

že by došlo k přesunu těžké nákladní dopravy na nezpoplatněné 

silnice I. třídy, je možné po doložení tohoto přesunu takovouto 

silnici I. třídy za určitých podmínek zpoplatnit. V případě 

přesunu na silnice II. a III. třídy, doporučujeme aplikovat 

institut obsažený v § 24a zákona o pozemních komunikacích, 

a sice vymístit příslušnou místní úpravou provozu na silnicích 

II. a III. třídy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 

tranzitní nákladní dopravu vozidel či jízdních souprav nad 12 t. 

V této souvislosti Ministerstvo dopravy doporučuje stanovit 

příslušnou místní úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy 

až po zavedení zpoplatnění na silnicích I. třídy, resp. 

po prokázání přesunu těžké nákladní dopravy ze zpoplatněných 

silnic I. třídy na silnice II. a III. třídy. V neposlední řadě 

je nutné uvést, že aspekty provozu těžkých nákladních vozidel 

totiž nevytváří předpoklady pro objíždění zpoplatněných 

pozemních komunikací, neboť takovéto objíždění ve většině 

případů s sebou přináší značné finanční ztráty řidiči 

a provozovateli vozidla (ztráta času, větší spotřeba pohonných 

hmot, větší opotřebení vozidla atd.). 

K tomu je nutné dodat, že v rámci výkonového zpoplatnění 

nejsou jakékoliv výjimky stran zpoplatněných pozemních 

komunikací. V případě uváděné dálnice D5 u Berouna se jedná 

o „výjimku“ z časového zpoplatnění. 
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 Přestože závěrečná zpráva RIA nepředpokládá dopady na ŽP 

a municipality, lze předpokládat, že pokud bude nově zpoplatněno 900 

km silnic I. třídy, budou dopravci více využívat úseky silnic II. či III. 

třídy, což by mělo samozřejmě dopad na ŽP (zvýšení hluku tam, kde 

do té doby nebyl tak značný provoz nákladní dopravy, delší objízdné 

trasy, kongesce, souhrnně zvýšení emisí znečišťujících látek). Rovněž 

lze předpokládat zvýšený dopad na municipality na vybraných úsecích 

(riziko kongescí a lokální zvýšení hlukové a emisní zátěže). Žádáme 

proto o informaci, zda jsou k dispozici v tomto ohledu nějaké dopadové 

analýzy. 

Připomínka není akceptována 

Dopadovými studiemi Ministerstvo dopravy nedisponuje. 

Nadto dodáváme, že rozšíření výkonově zpoplatněných silnic 

I. třídy je na základě úkolu uloženého vládou České republiky, 

nikoliv z rozhodnutí Ministerstva dopravy. 

Dtto (viz vypořádání předchozí připomínky) 

Úřad vlády ČR – 

Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR – 

Odbor 

kompatibility 

Novelizační bod 7. (§ 15 odst. 4 vyhlášky) lze mít za implementační 

k části 3. prvnímu odstavci (první odrážka) přílohy III směrnice 

1999/62/ES, ve znění směrnice 2006/38/ES. Navrhujeme vykázat. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky byl upraven a doplněn o rozdílovou tabulku. 

Návrhem je dotčena transpoziční úprava ke směrnici 1999/62/ES, 

v konsolidovaném znění, resp. spíše směrnici 2006/38/ES a směrnici 

2011/76/EU. Srovnávací tabulky je nutno upravit. 

Připomínka je akceptována 

Návrh vyhlášky byl upraven a doplněn o srovnávací tabulku. 

Úřad vlády ČR – 

ministryně 

spravedlnosti 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ 

RIA) 

ZZ RIA se v otázce rozšíření rozsahu výkonově zpoplatněných silnic 

I. třídy o cca 900 km odkazuje na usnesení vlády č. 1000 ze dne 

7. listopadu 2016 (v textu na str. 5 je chybně uveden rok 2017), kterým 

byla vzata na vědomí Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací 

v České republice. Tento materiál je však chápán jako koncepční 

materiál v užším slova smyslu, neboť postrádá především 

makroekonomické posouzení rozšíření zpoplatnění na další silnice 

I. třídy (vyjma cca 230 km silnici I. třídy, které jsou již zpoplatněny). 

Makroekonomickou analýzu neobsahovalo ani následné Posouzení 

možností výkonového zpoplatnění na nově vybraných úsecích silnic 

I. třídy zpracované jako podklad pro materiál Rozsah pozemních 

komunikací zpoplatněných mýtným po roce 2019 (čj. OVA 1713/16). 

Doporučujeme proto před přijetím vyhlášky její doplnění. 

Připomínka je akceptována 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla doplněna 

v souladu s připomínkou. 

Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ 

RIA) 
Připomínka je akceptována 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla doplněna 

v souladu s připomínkou. 
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ZZ RIA postrádá hodnocení dopadů na územně samosprávné celky. 

Realizace navrhovaného opatření může mít zcela zásadní vliv na 

dopravní zátěž v některých dotčených obcích či celých regionech. 

Doporučujeme doplnění tohoto hodnocení. 

Česká národní 

banka 

Bez připomínek  

Hospodářská 

komora ČR 

Připomínka k § 3 – Kauce 

Požadujeme ponechat stávající výši kauce 1550 korun. 

Odůvodnění:  

Nová navrhovaná výše kauce je nepřiměřeně vysoká, za srovnatelnou 

jednotku se na Slovensku vybírá kauce 50€, v SRN se platí jen montáž. 

Případnou ztrátu jednotky nebo její poškození lze řešit smluvní 

pokutou tak, jak je to obvyklé v jiných státech. Není důvod, aby 

provozovatel měl k dispozici více jak miliardu korun na zaplacených 

kaucích 

Připomínka není akceptována 

Připomínka není akceptována, neboť podle § 22c odst. 4 

písm. a) bod 2 zákona o pozemních komunikacích se skládá 

kauce do výše pořizovací ceny elektronického zařízení. 

Pořizovací cena elektronického zařízení činí 2468 Kč. 

V případě kauce vy výši 2470 Kč či 2500 Kč by byla kauce 

stanovena v rozporu se zákonem. V případě kauce nižší, než 

je pořizovací cena elektronického zařízení by se stát nechoval 

hospodárně, neboť by se vystavil riziku ztráty finančních 

prostředků za zničená, poškozená či ztracená elektronická 

zařízení. 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. 

Nadto dodáváme, že v některých okolních státech 

je elektronické zařízení ve vlastnictví poskytovatele služeb 

zpoplatnění, nikoliv státu. Pak je na poskytovateli služeb 

zpoplatnění jakou záruku vrácení nepoškozeného 

elektronického zařízení si zvolí. 

Hlavní město Praha K bodu 8 (přílohám č. 1 a 2): 

Doporučujeme u přílohy č. 1 označení „D 4“ slovo „Háje“ nahradit 

slovy „Příbram–Háje“. Jedná se o upřesňující specifikaci ukončení 

úseku, i s ohledem na označení exitu. 

Připomínka není akceptována 

Úsek je většinou označen jednotlivými exity. Exity na dálnici 

D4 v km cca 45 se jmenuje Exit 45 – Háje. 

K bodu 8 (přílohám č. 1 a 2): 

Doporučujeme u přílohy č. 2 označení I/4 a I/12 specifikovat začátek 

úseku. 

Připomínka není akceptována 

Vzhledem k tomu, že výkonové zpoplatnění je aplikováno 

výhradně na extravilán, začátek a konec zpoplatněné silnice 

I. třídy je stanoven, resp. souvisí s dopravními značkami č. IZ 

4a „Obec“ a č. IZ 4b „Konec obce“.  
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Krajský úřad 

Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj požaduje vyjmout z Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 

Sb., „Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému“, 

následující úseky s označením a délkou: 

Označení    Úsek                            Délka (km) 

I/19       Oltyně – Čekanice    10,0 

I/19       Tábor – Pelhřimov    34,0 

I/20       Plzeň – České Budějovice   112,5 

I/34       České Budějovice–Jindřichův Hradec     40,7 

I/34       Jarošov nad Nežárkou–Havlíčkův Brod  55,6 

Připomínka není akceptována 

Jakékoliv změny v rozsahu výkonově zpoplatněných silnic 

I. třídy nejsou v tuto chvíli možné, a to z následujících důvodů. 

Předně rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy bude 

realizováno v souladu s usnesením vlády České republiky 

č. 1000 ze dne 7. listopadu 2016 ke Koncepci zpoplatnění 

pozemních komunikací České republiky. K tomu je nutné uvést 

následující. 

V bodě V.6 usnesení vlády České republiky č. 188 ze dne 

9. března 2016 k Časovému harmonogramu přípravy Systému 

elektronického mýta po roce 2016 byl Ministerstvu dopravy 

uložen úkol předložit vládě do 30. června 2016 koncepci 

zpoplatnění pozemních komunikací. Ministerstvo dopravy 

připravilo materiál pro informaci členů vlády s názvem 

„Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v České 

republice“ (dále jen „Koncepce“). Tehdejší předseda vlády 

odmítl se Koncepcí zabývat a uložil ji zaslat do mezirezortního 

připomínkového řízení a následně předložit, včetně 

odpovídajícího návrhu usnesení vlády, na první zářijové 

jednání vlády. K tomu doplňujeme, že Ministerstvo dopravy 

v Koncepci odmítlo rozšířit výkonově zpoplatněné pozemní 

komunikace, vyjma nově zprovozněných dálnic. Vzhledem 

k tomu, že Koncepce po mezirezortním připomínkovým řízení 

nenaznala zásadních změn, rozhodl tehdejší předseda vlády 

o jejím projednání dopravními experty koaličních stran. 

Na základě jednání dopravních expertů koaličních stran bylo 

analyzováno možné rozšíření výkonového zpoplatnění 

na silnice II. třídy s tím, že by tyto silnice II. třídy byly 

převedeny do I. třídy, a to za splnění několika požadavků 

(bezplatný převod, provázanost s ostatními silnicemi I. třídy, 

odpovídající návrhové parametry). V této souvislosti byly 

osloveny jednotlivé kraje, které zvolily k této problematice 

různé přístupy (bez reakce, odmítnutí s využitím omezení 

tranzitu, určení konkrétních úseků). Ministerstvo dopravy 

vyhodnotilo, že rozšíření výkonového zpoplatnění na silnice 

II. třídy není realizovatelné. Následně dopravní experti 

koaličních stran rozhodli, že rozšíření výkonového zpoplatnění 

Jihočeský kraj požaduje, aby v případě, že Ministerstvo dopravy, přes 

nesouhlas kraje, vloží do Přílohy č. 2 vyhlášky č. 470/2012 Sb., úseky 

silnic I. třídy uvedené části 1. této připomínky, vložil do Přílohy č. 2 

i silnice I. třídy č. I/22 v úseku od hranice s Plzeňským krajem (km 

72,295) ke křižovatce se sil. I/20 (km 110,754) a č. I/29 v úseku 

od Písku (km 0,000) ke křižovatce se silnicí I/19 Oltyně (km 33,286). 

Jihočeský kraj požaduje, aby v dokumentu „Odůvodnění“, Obecné 

části, bodu 1. „Zhodnocení finančního dopadu navrhované právní 

úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské 

subjekty“ byl za první větu: „ Návrh vyhlášky nemá žádný dopad na 

státní rozpočet“ vložen následující text: Návrh vyhlášky bude mít 

dopad na ostatní veřejné rozpočty (rozpočty krajů a obcí) spočívající 

ve vynakládání finančních prostředků na opravy silnic a místních 

komunikací, které budou využívány vozidly s celkovou hmotností nad 

3,5 t objíždějící silnice I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému. Tento 

dopad nelze přesně kvantifikovat, nicméně orientační náklady by se 

mohly pohybovat v řádu stovek milionů korun ročně. 

Jihočeský kraj požaduje, aby v dokumentu „Závěrečná zpráva 

z hodnocení dopadů regulace - Shrnutí závěrečné zprávy RIA, bod 3.1 

„Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“ byl za první 

větu: „ Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet“ vložen 

následující text: Návrh vyhlášky bude mít dopad na ostatní veřejné 

rozpočty (rozpočty krajů a obcí) spočívající ve vynakládání finančních 

prostředků na opravy silnic a místních komunikací, které budou 

využívány vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t objíždějící silnice 

I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému. Tento dopad nelze přesně 

kvantifikovat, nicméně orientační náklady by se mohly pohybovat 

v řádu stovek milionů korun ročně. V souvislosti s doplněným textem 
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žádá Jihočeský kraj o změnu závěru v tomto dílčím bodě z „Ne“ 

na „Ano“. 

silnic bude v rozmezí 850–3000 km. V tomto duchu se upravila 

Koncepce a připravilo usnesení vlády. Usnesení vlády České 

republiky č. 1000 ze dne 7. listopadu 2016 ke Koncepci 

zpoplatnění pozemních komunikací v České republice uložilo 

Ministerstvu dopravy předložit vládě do 31. prosince 2016 

informaci o rozsahu silnic, jejichž užití vozidly s celkovou 

hmotností nad 3,5 t bude po roce 2019 zpoplatněno mýtným, 

a to v rozsahu 850–3000 km, přičemž o tomto rozsahu 

rozhodne Ministerstvo dopravy na základě analýzy zpracované 

Projektovým manažerem pro realizaci projektu výkonového 

zpoplatnění pozemních komunikací v ČR po roce 2019 (dále 

jen „projektový manažer“). Projektový manažer na pokyn 

Ministerstva dopravy následně analyzoval možnosti rozšíření 

výkonového zpoplatnění na silnicích I. třídy. Z této analýzy 

vzešly celkem 3 varianty, kdy pouze 3. varianta (nejméně 

výhodná) odpovídala vládnímu zadání. Tato varianta spočívala 

v rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o 900,3 km. 

Vláda byla následně informována a vzala uvedený rozsah cca 

900 km silnic I. třídy na vědomí (bod č. 19 zápisu z jednání 

vlády ze dne 9. ledna 2017). Zadávací řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Systém elektronického mýtného“ pak 

vycházelo, pokud šlo o jeho předmět, z toho, že k lednu 2020 

bude výkonově zpoplatněn stávající rozsah výkonově 

zpoplatněných pozemních komunikací plus cca 900 km nově 

zpoplatněných silnic I. třídy. 

V průběhu zadávacího řízení se z řady míst (zejména krajská 

a další města samostatně, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí 

ČR, Sdružení místních samospráv ČR, následně i Hospodářská 

komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR) ozývaly hlasy 

po revokaci původního vládního zadání, a sice výrazně omezit, 

nejlépe zcela zrušit chystané (nové) zpoplatnění cca 900 km 

silnic I. třídy. Taková změna by znamenala podstatnou změnu 

zadávacích podmínek, což by obnášelo značné zdržení, které 

by vyústilo v nevýběr mýtného počínaje 1. lednem 2020, neboť 

dodavateli byla garantována 14 měsíční implementační lhůta. 

Toto stanovisko bylo průběžně sdělováno především při 

jednáních se samotnými zástupci těchto zájmových organizací 

Jihočeský kraj požaduje, aby v dokumentu „Závěrečná zpráva 

z hodnocení dopadů regulace - Shrnutí závěrečné zprávy RIA, bod 3.4 

„Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)“ byla vypuštěna 

věta: „ Návrh vyhlášky nemá dopady na územní samosprávné celky“ 

a nahrazena textem:  „Návrh vyhlášky má dopady na územní 

samosprávné celky.  Vedle dopadů vyhlášky na rozpočty krajů a obcí 

bude mít návrh dopad na nutnost řešení problémů v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu, v oblasti vlivu emisí, imisí hluku na obyvatelstvo 

atp.“ V souvislosti s doplněným textem žádá Jihočeský kraj o změnu 

závěru v tomto dílčím bodě z „Ne“ na „Ano“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBET9V3RP)



11 
 

a sdružení. V září 2018 byl tlak na Ministerstvo dopravy znovu 

zesílen. Výsledkem bylo uzavření dne 2. října 2018 

Memoranda o společném postupu při stanovování výkonového 

zpoplatnění některých silnic I. třídy se Svazem měst a obcí ČR 

a Asociací krajů ČR (dále jen „memorandum“), ve kterém 

je vyjádřen závazek Ministerstva dopravy hledat společně 

s vládou takové řešení, které by jednak umožnilo ušetřit strany 

memoranda negativních důsledků výběru mýta na rozšířené síti 

silnic I. třídy, jednak by ale nijak nepoškodilo vítězného 

uchazeče na jeho právech dodat systém a služby v plném 

rozsahu, kdy změna rozsahu výkonově zpoplatněných 

pozemních komunikací, v tomto případě silnic I. třídy, 

by mohla být shledána podstatnou změnou zadávacích 

podmínek, což by mohlo přinést další negativní důsledky. 

Možné řešení bylo spatřováno v tom, že by dodávky a služby 

vítězný uchazeč sice dodal, avšak sazba by byla na některých 

nově zpoplatněných silnicích I. třídy stanovena nulová. 

Stanovení nulové mýtné sazby znamená, že vybrané pozemní 

komunikace by byly výkonově zpoplatněny, byly by označeny 

příslušnou dopravní značkou, uvedeny v příslušné vyhlášce 

(z obého pak vyplývá povinnost užití elektronického zařízení), 

avšak při jejím užití by byl počet km násoben 0 Kč. 

Rozhodnout by o tom však musela vláda, a to ze dvou důvodů. 

Zaprvé to byla vláda, která svým usnesením uložila navýšení 

rozsahu zpoplatněných silnic I. třídy. Zadruhé mýtné sazby 

stanoví vláda svým nařízením. Pouze vláda je tedy suverénem, 

který může stanovit pravidla výběru mýta, pokud jde o sazby. 

V reakci na podepsané memorandum byl zpracován materiál 

pro schůzi vlády s názvem „Zpoplatnění některých silnic 

I. třídy v České republice od 1. ledna 2020“, který byl dne 

31. října 2018 předložen na jednání vlády. Jeho projednávání 

bylo přerušeno s tím, že byl vznesen požadavek na doložení 

seznamu silnic I. třídy, které by byly zpoplatněny nulovou 

mýtnou sazbou. Dne 14. listopadu 2018 byl v návaznosti 

na jednání se zástupci Asociace krajů České republiky zaslán 

dopis předsedovi vlády s žádostí o opětovné zařazení tohoto 

materiálu na jednání vlády, které se mělo konat dne 
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21. listopadu 2018. Tento požadavek vyslyšen nebyl a materiál 

nebyl zařazen na program jednání vlády. Vzhledem k tomu, 

že vláda neprojevila vůli se tímto materiálem zabývat, byl tento 

materiál stažen z programu jednání vlády. K tomu lze uvést, 

že doposud nenastala jakákoliv změna, pro kterou by bylo 

možné tento materiál opětovně zařadit na jednání vlády. 

Ministerstvo dopravy je toho názoru, že k objíždění výkonově 

zpoplatněných pozemních komunikací nedochází a docházet 

nebude. Pokud se těžká nákladní doprava vyskytuje na silnici 

II. či III. třídy, pak je to z toho důvodu, že buď v dané lokalitě 

má tato doprava svůj zdroj či cíl, anebo tato pozemní 

komunikace tvoří tzv. logickou spojnici/zkratku. V případě, 

že by došlo k přesunu těžké nákladní dopravy na nezpoplatněné 

silnice I. třídy, je možné po doložení tohoto přesunu takovouto 

silnici I. třídy za určitých podmínek zpoplatnit. V případě 

přesunu na silnice II. a III. třídy, doporučujeme aplikovat 

institut obsažený v § 24a zákona o pozemních komunikacích, 

a sice vymístit příslušnou místní úpravou provozu na silnicích 

II. a III. třídy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 

tranzitní nákladní dopravu vozidel či jízdních souprav nad 12 t. 

V této souvislosti Ministerstvo dopravy doporučuje stanovit 

příslušnou místní úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy 

až po zavedení zpoplatnění na silnicích I. třídy, resp. 

po prokázání přesunu těžké nákladní dopravy ze zpoplatněných 

silnic I. třídy na silnice II. a III. třídy. V neposlední řadě 

je nutné uvést, že aspekty provozu těžkých nákladních vozidel 

totiž nevytváří předpoklady pro objíždění zpoplatněných 

pozemních komunikací, neboť takovéto objíždění ve většině 

případů s sebou přináší značné finanční ztráty řidiči 

a provozovateli vozidla (ztráta času, větší spotřeba pohonných 

hmot, větší opotřebení vozidla atd.). 

S ohledem na obavy krajů a obcí z objíždění nově 

zpoplatněných silnic I. třídy ministr dopravy ustavil Pracovní 

skupinu ke zpoplatnění silnic I. třídy, jejíž první jednání 

proběhlo dne 10. července 2019, a ve které jsou zástupci 
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Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Státního fondu 

dopravní infrastruktury, Ředitelství služby dopravní policie, 

Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí České 

republiky, Sdružení místních samospráv České republiky 

a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

V rámci prvního jednání pracovní skupiny byly prezentovány 

možnosti jak předcházet či eliminovat případné objíždění stran 

tranzitní nákladní dopravy (omezení vjezdu některých vozidel 

podle § 24a zákona o pozemních komunikací, zvýšení pokut 

za přestupky související s porušením místní úpravy provozu, 

objektivní odpovědnost provozovatele vozidla apod.) 

a možnosti kompenzací ze Státního fondu dopraví 

infrastruktury. Další jednání této pracovní skupiny v návaznosti 

na jednání v jednotlivých krajích bude v polovině měsíce srpna 

2019. V současné době probíhají jednání na úrovni 

jednotlivých krajů, a to za účasti Ministerstva dopravy. 

Výsledky těchto jednání budou prezentovány na 2. jednání 

Pracovní skupiny ke zpoplatnění silnic I. třídy. 

Jelikož je Ministerstvo dopravy toho názoru, že k objíždění 

nebude docházet tak, jak je prezentováno, nelze ani 

identifikovat jakékoliv dopady na ostatní veřejné rozpočty, 

samosprávné celky či bezpečnost provozu na dotčených 

pozemních komunikacích. 

S ohledem na výši mýtných sazeb pro autobusy na silnicích 

I. třídy, tedy pro kategorie vozidel M2 a M3, které jsou 

v rozmezí 0,80–1,38 Kč/km (EURO 0–II – 1,38 Kč/km, EURO 

III a IV – 1,15 Kč/km, EURO V – 1,04 Kč/km a EEV, EURO 

VI a vyšší – 0,80 Kč/km), kdy většina autobusů má emisní 

kategorii minimálně EURO V, nebude mít zavedení 

výkonového zpoplatnění takový dopad na hromadnou dopravu. 

Krajský úřad 

Jihomoravského 

kraje 

Požaduje se nezpoplatnění silnice I/50 v úseku Holubice (D1) – 

Slavkov (I/54). 

Odůvodnění:  

Úsek silnice I/50 Holubice (od D1) – Slavkov u Brna (po I/54) v délce 

7 km navazuje na zpoplatněný úsek D1. Ovšem při cestách 

se zdrojem/cílem v Brně lze využít několik objízdných tras po silnicích 

II/416 a II/417, příp. okolních silnicích III. tř. Vzhledem k tomu, 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 
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že vlastníci těchto objízdných silnic nejsou příjemci výnosu z mýta, 

je nepřípustné zavádět mýtný systém tak, aby přesměrovával – byť jen 

část těžké dopravy – na tyto silnice a externality mýtného systému 

internalizoval jiným systémům. 

Požaduje se nezpoplatnění silnice I/43 v úseku Brno (I/42) – Lipůvka 

(II/379) a nezpoplatnění silnice I/43 v úseku Lipůvka (II/379) – 

Stvolová (hranice kraje).  

Odůvodnění:  

Úsek Brno-Královo Pole (I/42 VMO) – Lipůvka (II/379) má délku 13 

km, úsek Lipůvka (II/379) – Stvolová (hr. kraje) délku 31 km. Nad 

dálkovou dopravou v tomto úseku převažuje doprava regionální 

se  zdrojem/cílem v brněnské aglomeraci. V území lze vytipovat 

několik objízdných tras pro úsek Lipůvka (II/379) – Stvolová (hr. 

kraje) po silnicích II. tř. Všechny vyžadují zvýšenou časovou dotaci 

a  mohou být alternativou při cestách směr Svitavy (Králíky ev. Hradec 

Králové; nutno zde upozornit na záměr zpoplatnění silnice I/35 Holice 

- Svitavy - Mohelnice). Zpoplatnění I/43 může zvýšit i atraktivitu 

spojnic I/43 – D1 (II/379, II/386). 

Souběžné objízdné trasy jsou v úseku Kuřim – Brno-Královo Pole, 

příp. Kuřim – Bystrc pro vozidla směřující na západní část VMO 

v Brně a dále Šebrov – Brno. Tyto trasy by byly atraktivní zejména pro 

vozidla najíždějící na I/43 v uzlu Lipůvka – Kuřim, které jinak 

zpoplatněné komunikace nevyužívají. 

Vzhledem k tomu, že vlastníci objízdných silnic nejsou příjemci 

výnosu z mýta, je nepřípustné zavádět mýtný systém tak, aby 

přesměrovával – byť jen část těžké dopravy – na tyto silnice 

a externality mýtného systému internalizoval jiným systémům. 

Po silnici je vedeno několik autobusových linek IDS JMK s množstvím 

spojů zajišťujících dopravní obslužnost území ORP Boskovice, 

Blansko a Kuřim. Je naprosto kontraproduktivní a v rozporu 

se zásadami dopravní politiky odčerpávat prostředky z veřejné 

dopravy na správu komunikací.  

Z hlediska zajištění dopravní obslužnosti území tudíž s novým 

zpoplatněním silnice I/43 Brno – Svitavy na území Jihomoravského 

kraje zásadně nesouhlasíme, neboť toto by opakovaně navýšilo 

náklady Jihomoravského kraje na zajištění dopravní obslužnosti jeho 

území. 
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Možnost zpoplatnění silnice I/50 v úseku Slavkov (I/54) - Kožušice 

(hr. kraje) je přípustná.  

V úseku silnice I/50 Slavkov (od I/54) – Nesovice nelze vytipovat 

žádnou objízdnou trasu. V úseku Nesovice – Stupava/Buchlovice 

(ZLK) existují dvě cca souběžné trasy, v JMK po silnici II/429, v ZLK 

po horských silnicích III. tř., pro těžkou dopravu naprosto nevhodných. 

V daných podmínkách je jízdní doba oproti I/50 až dvojnásobná. 

V širším kontextu lze úsek I/50, zejm. při cestách ze SR, objet po 

silnici I/54, ev. i silnici II/381. Úsek Slavkov (I/54) - Kožušice (hr. 

kraje) má délku 25 km. 

V šetření názorů, které bylo vyvoláno požadavkem MD, bylo osloveno 

12 obcí, z nichž Brankovice, Bučovice, Kožušice, Křižanovice, 

Malínky, Nesovice, Nevojice, Slavkov u Brna (+ některé další obce 

ORP Bučovice) vyslovily hromadný souhlas se zpoplatněním v úseku 

Holubice (D1) - Kožušice (hr. kraje). Ostatní dotčené obce (Brno, 

Velešovice, Holubice, Hodějice) se nevyjádřily. 

Krajský úřad kraje 

Vysočina 

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Karlovarského 

kraje 

Příloha č. 2 - Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá 

mýtnému:,označení: I/6, úsek: Bošov – Karlovy Vary, Délka (km): 

29,7“ 

Odůvodnění: 

Karlovarský kraj nesouhlasí se zařazením úseku silnice I/6 od konce 

dálnice D6 u Bošova až po křižovatku se silnicí I/13 v Karlových 

Varech (dolní Drahovice) o celkové délce 29,7 km do přílohy č. 2 

návrhu nové právní úpravy, pokud Ministerstvo dopravy ČR nestanoví 

výši výkonového poplatku na tomto nově navrženém úseku silnice 

I. třídy č. 6 Bošov (D6) – Karlovy Vary (I/13) ve výši 0,- Kč. 

Tento požadavek Karlovarský kraj opírá o „Memorandum 

o společném postupu při stanovování výkonového zpoplatnění 

některých silnic I. třídy“, které uzavřelo Ministerstvo dopravy 

za Českou republiku, Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR 2. 10. 

2018. 

Karlovarský kraj má důvodné obavy, že v případě, kdy by došlo 

k zařazení předmětného úseku silnice první třídy I/6 do mýtem 

zpoplatněných úseků, pak lze definovat, existenci potencionální 

objízdné trasy, k jejímuž užití by mohli být motivovaní někteří řidiči 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 
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vozidel nad 3,5 t. Pokud by se mýtný poplatek opravdu zavedl 

i na předmětných 29,7 km silnice I/6 mezi Karlovými Vary a Bošovem 

a neměl nulovou hodnotu. 

Využitím disponibilní objízdné trasy sjezdem u Jenišova přes Doubí, 

Tepličku, Bečov, Krásné Údolí, Útvinu, Toužim, Štědrou, Žlutice 

a Chyše do Lubence by sice řidič najel cca 65 km, což je o 20 km  více, 

než kdyby od Jenišova pokračoval 45 km po I/6 až do Lubence, avšak 

ušetřil by mýtné za 30,2 km. Alternativně by mohl být nově motivován 

vyhnout se rovnou i původnímu zpoplatnění na D6 a sjet již 

za Kynšperkem a přes Krásno a opět přes výše uvedené obce a města 

od Bečova do Lubence při délce trasy cca 56 km místo 69 km po D6 

a I/6 a s cílem vyhnout se zpoplatnění nového úseku 30,2 km, ale i 25 

km stávajícího zpoplatnění na D6.  

Pokud by se příkladmo pouze 20 % stávajících řidičů těžké nákladní 

(zpravidla tranzitní) dopravy rozhodlo „podlehnout“ motivaci úspory 

cca 55 zpoplatněných km, pak lze odhadnout, že by se v dotčených 

obcích a městech velmi výrazně zvedla zátěž průjezdů vozidly nad  

3,5 t. 

Tento závěr lze demonstrovat takto: 

Podle výsledků sčítání dopravy z roku 2016 je denní průjezd za 24 

hodin na úseku D6 Cheb – Sokolov 2.790 těžkých vozidel a na úseku 

silnice I/6 Andělská Hora – Bochov celkem 1.801 těžkých vozidel 

za 24 hodin. Ve Žluticích je průjezd 178 těžkých vozidel za 24 hodin 

a u Krásna 111 těžkých vozidel za 24 hodin.  

Pokud by tedy cca 20 % tranzitní dopravy zpoplatnění objíždělo, pak 

by se v Krásnu zvedl průjezd těžké dopravy o 360 průjezdů 

na necelých 500 těžkých vozidel tj. pětinásobně a obcemi a městy na 

trase z Toužimi přes Štědrou, Žlutice a Chyše by se ze stávajících 178 

průjezdů těžké dopravy při zvýšení o 360 za 24 hodin průjezdy 

navýšily na cca 540 tj. na trojnásobek průjezdů těžké dopravy. 

Návrh nového znění: 

Příloha č. 2 - Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému: 

,,označení: I/6, úsek: Bošov – Karlovy Vary, Délka (km): 29,7“ 

Žádáme o vyjmutí tohoto úseku ze seznamu silnic I. tříd, jejichž užití 

podléhá mýtnému, dle zdůvodnění. 
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Krajský úřad 

Královéhradeckého 

kraje 

K příloze č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.:  

Za současného právního stavu (tzn. stav vyhlášky č. 470/2012 Sb., 

ve znění účinnému k dnešnímu dni) jsou na území Královéhradeckého 

kraje zpoplatněny mýtným tyto úseky silnic I. třídy: 

I/11 H. K., Kukleny–H. K., Plotiště nad Labem      3,4 km 

I/33 Plotiště nad Labem–Náchod, Branka               29,2 km 

Nově je navrhováno, aby byly zpoplatněny tyto úseky silnici I. třídy: 

I/11 Hradec Králové-Kukleny–Hradec Králové   2,7 km 

I/33 Plotiště nad Labem–Náchod                            29,0 km 

I/35 Turnov–Jičín                                                  13,8 km 

I/35 Úlibice–Hradec Králové                            30,2 km 

I/35 Hradec Králové–Mohelnice                            89,3 km 

I/37 Hradec Králové–Pardubice                            17,3 km 

S takovouto změnou nesouhlasíme z následujících důvodů. Asociace 

krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR uzavřely loni v říjnu s Ministerstvem 

dopravy memorandum o společném postupu při stanovování 

zpoplatnění některých silnic I. třídy s příslibem, že kraje si budou moci 

určit silnice I. třídy, kde bude tzv. nulová sazba mýta (to lze realizovat 

pouze nezahrnutím úseků silnic do předmětné vyhlášky, neboť vláda 

ČR nemá zákonnou možnost nařízením určit, že na některých úsecích 

pozemních komunikací bude výše mýtného nulová, zatímco v jiných 

úsecích bude sazba vyšší; jde o § 46 odst. 1 a § 22 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve zn. pozdějších předpisů).  

Mýto pro vozidla nejméně se čtyřmi koly a jejíž nejvyšší povolená 

hmotnost činí více než 3,5 t, z pohledu regulace dopravy 

má opodstatnění pouze v případě existence odpovídající alternativní 

pozemní komunikace, která je schopná převést provoz ze silnice 

I. třídy a eliminuje negativní dopady pro okolní obce. Jedná se tak 

pouze o možné nasměrování dopravy na dálnice. V současné době 

je dobudována na území Královéhradeckého kraje pouze část dálnice 

D11 do Hradce Králové. 

Pro uvedené úseky silnic neexistují v současné době adekvátní 

alternativní pozemní komunikace, které by mohly přenést předmětné 

automobily na „objízdných trasách“. V případě zavedení mýta pro 

vozidla nejméně se čtyřmi koly a jejíž nejvyšší povolená hmotnost činí 

více než 3,5 t, lze očekávat tlak obcí na vymýcení tranzitní nákladní 

dopravy stanovením místní úpravy provozu z důvodu nevhodného 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 
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průjezdu tranzitní dopravy okolními obcemi. Mýtný systém pro 

vozidla nejméně se čtyřmi koly a jejíž nejvyšší povolená hmotnost činí 

více než 3,5 t, v tomto úseku nemá z pohledu regulace dopravy 

opodstatnění. Na alternativních pozemních komunikacích jsou dále 

limitem mostní objekty se sníženou únosností. 

Pouze v úseku silnice I/37 na území Královéhradeckého kraje 

by zavedení mýtného pro vozidla nejméně se čtyřmi koly a jejíž 

nejvyšší povolená hmotnost činí více než 3,5 t, přispělo k omezení 

dopravy v Hradci Králové a neznamenalo by výrazné komplikace 

na přilehlých silnicích nižších tříd, a to za předpokladu nulové sazby 

pro intravilánovou dopravu v Hradci Králové pro vozidla, která jsou 

předmětem mýta. Úsekem s možným významem pro regulaci dopravy 

je úsek Hradce Králové – Pardubice. Zavedení mýtného pro vozidla 

nejméně se čtyřmi koly a jejíž nejvyšší povolená hmotnost činí více 

než 3,5 t v úseku Hradce Králové – Pardubice by mohlo přispět 

ke snížení průjezdu tranzitní dopravy přes Hradec Králové. 

Navrhujeme však nulovou sazbu v úseku Hradec Králové - sjezd do 

místní části Březhrad, a to pouze pro intravilánovou dopravu do této 

lokality. Pro tranzitní dopravu je do systému mýtného možné zahrnout 

celý úsek silnice I/37 na území Královéhradeckého kraje.  

Zavedení mýta v navrhovaném rozsahu pro vozidla nejméně se čtyřmi 

koly a jejíž nejvyšší povolená hmotnost činí více než 3,5 t by rovněž 

znamenalo výrazné navýšení nákladů na veřejnou linkovou 

autobusovou dopravu pro Královéhradecký kraj.  

V rámci navrhovaného rozšíření zpoplatnění silnic I. třídy postrádáme 

systémové řešení financovaní oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, 

které bylo ze strany Ministerstva dopravy přislíbeno.   

Vzhledem k výše uvedenému se Královéhradecký kraj přiklání k tomu, 

aby příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb. doznala na území 

Královéhradeckého kraje změny pouze ohledně uvedeného úseku 

silnice I/37. 

Krajský úřad 

Libereckého kraje 

Liberecký kraj souhlasí s rozšířením zpoplatněných úseků mýtným 

na silniční síti v Libereckém kraji za podmínky, že bude uplatněna 

nulová sazba mýtného na silnici I/38 Jestřebí – hranice kraje směrem 

na Mladou Boleslav. V případě zpoplatnění silnic I/38 v úseku Jestřebí 

– Mladá Boleslav od D10 reálně hrozí, že část nákladní tranzitní 

dopravy, na níž se vztahuje mýto ve směru na Rumburk a státní hranici, 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 
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využije jako alternativu trasu po krajských silnicích II/268 z Mnichova 

Hradiště do Mimoně, II/270 v úseku Mimoň – Jablonné v Podještědí 

a následně I/13 na Svor, kde se napojí na silnici I/9 na Rumburk. Tato 

alternativní trasa je pouze o jeden km delší a čas strávený na této 

objízdné trase je téměř shodný s trasou po silnici I/38. 

Krajský úřad 

Moravskoslezského 

kraje 

K čl. I bod 8 

Navrhujeme v příloze č. 2 vypustit úsek „I/11; Krásné Pole – Ostrava; 

8,7 km“ ze Seznamu silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému. 

Odůvodnění: 

Moravskoslezský kraj nesouhlasí se zavedením mýtného na úseku 

označeném „I/11; Krásné Pole – Ostrava; 8,7 km“. Kraj vychází z toho, 

že návrh „rozšíření mýtného na silnicích I. třídy o 900 km“ ani 

„Memorandum o společném postupu při stanovování výkonového 

zpoplatnění některých silnic I. třídy" vůbec nepočítaly s rozšířením 

mýta na území Moravskoslezského kraje a tedy tento úsek ani 

neobsahovaly. Podotýkáme, že vymezení úseku je pro kraj i vzhledem 

k rozpracované modernizaci silnice (stavba: I/11, Ostrava, 

Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava, dl. 6,7 km) obtížně 

srozumitelné. 

Kraj obecně nesouhlasí s jakýmkoli zpoplatněním příměstských úseků, 

kde se neprojeví efekt rychlejšího dopravního spojení. Takové 

zpoplatnění pak potencuje přeliv dopravního proudu zejména 

na kapacitní komunikace nižších tříd a kategorií.  

V daném případě je nutno přihlédnout ke specifiku příměstské části 

silnice č. I/11 na západním okraji Ostravy - jedná se o ul. Opavská 

a 17. listopadu v Ostravě, silnici č. II/469 (Ostrava – Hlučín) a silnici 

č. I/56 (Ostrava - Hlučín). Přeliv, resp. setrvání části dopravního 

proudu na stávajícím dopravním skeletu tak částečně degraduje 

modernizaci silnice č. I/11. 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 

Doporučujeme, aby součástí nákladů a podmínek rozšiřování mýtného 

systému o cca 900 km vybraných silnic I. třídy bylo přiznání nákladů 

na přeznačení příslušných silnic II. a III. třídy pro vyloučení rizika 

vyhýbání se mýtu.  

Odůvodnění: 

Nově zaváděné mýtné úseky je nutné vyznačit i na silnicích nižších 

tříd, vhodným dopravním značením je nutné zajistit i naplnění ochrany 
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silnic nižší třídy (na základě § 24a novelizovaného zákona 

o pozemních komunikacích). 

Krajský úřad 

Olomouckého kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Pardubického kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Plzeňského kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Středočeského 

kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Ústeckého kraje 

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Zlínského kraje 

K Příloze č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb. - Seznam silnic I. třídy, 

jejichž užití podléhá mýtnému: Zlínský kraj požaduje zpoplatnění 

úseku silnice od křižovatky I/50 a I/50H u Starého Města, kolem 

Uherského Hradiště a Uherského Brodu, až po křižovatku silnice I/50 

a III/4981 u obce Bánov, nulovým mýtem.  

Odůvodnění: 

Jedná se o cca 30 km úsek s nulovým mýtným z celkové 65 km délky 

silnice I/50 na území Zlínského kraje od hranice s Jihomoravským 

krajem po hraniční přechod se Slovenskem u Starého Hrozenkova. 

Odborným odhadem lze dovodit, že podél silnice I/50 (výše uvedeného 

úseku) se jedná se o objízdné trasy v délce cca 33 km, 35 km resp. 40 

km. Celkem je ohroženo v závislosti na výběru objízdné trasy téměř 

100 km silnic II. a III. třídy. Dobu zdržení cestou po objízdné trase lze 

odhadnout mezi 7 až 15 minutami navíc nad cca 30 min dobu jízdy po 

zpoplatněném úseku I/50 mezi Starým Městem a Bánovem. 

Ve Zlínském kraji není dobudovaná dálnice D49, kam kamionová 

doprava patří, takže hrozí, že by se část těžké nákladní dopravy 

přesunula nejen na silnice nižších tříd, ale i na silnice I. třídy (např. 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 
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I/49 Zlín - Púchov, nebo silnici I/69 Zlín – Vsetín a I/35 Valašské 

Meziříčí – Rožnov p/R - Bytča) a tím i do intravilánů měst a obcí. 

Problém zcela nevyřeší ani §24a zákona 13/1997 Sb., protože 

schopnost vymáhání místní úpravy provozu, které je v kompetenci 

Policie ČR, závisí na jejich kapacitních možnostech tento zákaz 

vynutit na nezodpovědných řidičích kamionů objíždějících 

zpoplatněné úseky. 

Svaz měst a obcí 

ČR 

Příloha č. 2 

Město Klatovy 

Dlouhodobě se stavíme proti zpoplatnění některých silnic I. třídy 

v Plzeňském kraji. Na iniciativu starostů obcí ležících na silnici I/22 

reagovali i Jihočeský a Plzeňský kraj. Za prioritní považujeme 

nezpoplatnění silnic I. třídy na území Plzeňského kraje.  

Odůvodnění: 

Město Klatovy je již dnes nákladní tranzitní dopravou výrazně 

zatíženo. 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 

Příloha č. 2 

Statutární město Plzeň 

Z předloženého výčtu silnic I. třídy vyplývá, že na území Plzeňského 

kraje jde o silnici I/20 Plzeň - České Budějovice a silnici I/26 Plzeň - 

Folmava. Obě dvě tyto silnice jsou vedeny z (do) Plzně. Z hlediska 

statutárního města Plzně je zásadní, aby pokud vůbec mají být tyto 

silnice zpoplatněny mýtným, k tomu došlo mimo zastavěné území 

města Plzně, čímž by se mělo eliminovat nebezpečí, že na zastavěném 

území města bude docházet k objíždění zpoplatněních úseků těchto 

silnic po pozemních komunikacích nižších tříd, zejména po místních 

komunikacích.  

Odůvodnění: 

Obecně považujeme navrhovaný systém za nelogický a nefunkční, 

resp. jeho zavedení považujeme za velmi problematické. Dalo  

by se ještě v zásadě pochopit, že by došlo k zpoplatnění všech silnic 

I. třídy, mimo které by ovšem transitní zpoplatněná doprava nesměla, 

avšak navrhovaný systém selektivního mýta může způsobit řadu 

kontextuálních problémů. V případě Plzeňského kraje by mohlo dojít 

k zásadním problémům zejména na silnici I/27 Plzeň-Klatovy a silnici 

I/22 Domažlice – Klatovy – Horažďovice. Tyto silnice by se zcela jistě 

mohly stát pro tranzitní nákladní dopravu objízdnými trasami 
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zpoplatněných úseků a výrazně přetížit nejen samotné komunikace, ale 

i obce na a podél nich ležící. V případě Statutárního města Plzně by 

totiž mohlo v této souvislostí dojít k nekontrolované změně toků 

tranzitní nákladní dopravy, se kterou koncepční dopravní dokumenty 

a investiční aktivity města Plzně, ale i dalších správců včetně ŘSD, 

nepočítají. Toto nebezpečí je nutné z hlediska Ministerstva dopravy 

detailněji analyzovat a přijmout k tomuto vhodná opatření.  

Za daných okolností proto zásadně doporučujeme vrátit se k textu 

memoranda a uvedené úseky odstranit z návrhu předmětné vyhlášky. 

Příloha č. 2 

Město Přeštice 

Požaduje vyčlenit komunikace I/20 a I/26 z návrhu předmětné 

vyhlášky. 

Odůvodnění:  

Městem Přeštice přímo přes náměstí prochází komunikace I/27. 

Dlouhodobé statistiky uvádějí, že městem projede denně v průměru 

20 000 vozidel. Zpoplatněním komunikací I/20 a I/26 velmi 

pravděpodobně způsobí, že dopravci a řidiči NA budou hledat 

„levnější“ trasy. Jednou z nich bude velmi pravděpodobně právě I/27, 

po které lze také pokračovat do sousedního Bavorska či dále na jih 

do Rakouska. 
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 Příloha č. 2 

Město Vodňany 

Město Vodňany nesouhlasí s uvedením silnic I. třídy na území 

Jihočeského kraje v příloze č. 2 předmětné vyhlášky. Správním 

obvodem Města Vodňany je trasována silnice I/20 – Nová Hospoda 

(D4) – Písek I/29) – Vodňany I/22 – České Budějovice a při jejím 

zpoplatnění by došlo k nárůstu dopravy přes město samotné a jeho 

místní části a další nižší územně samosprávné celky v okolí.   

Odůvodnění:  

Při zpoplatnění silnic I. třídy dojde k přesunutí vozidel s celkovou 

hmotností nad 3,5 tuny na silnice nižších tříd či dokonce místních 

komunikací, které jsou obvykle trasovány přes zastavěné území měst 

či obcí. Tímto se zhorší pohodlí a kvalita bydlení obyvatel. Silnice 

nižších tříd a místní komunikace rovněž nejsou svým dopravně 

technickým stavem konstruovány na zvýšenou intenzitu průjezdu 

vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 tuny, což by mělo za následek 

zvýšení počtu dopravních komplikací a dopravních nehod. Dále 

by docházelo k častější degradaci stavebního stavu těchto silnic nižších 

tříd a s tím i potřeba vynakládat vyšší prostředky na jejich údržbu 

od jejich vlastníků, tj. Jihočeského kraje a obcí. 

Z výše uvedených důvodů by zpoplatnění silnic I. třídy pro vozidla 

s celkovou hmotností nad 3,5 tuny přineslo více negativ než pozitiv 

v  podobě výběru mýtného. 

 

Příloha č. 2 

Město Kyjov, obec Archlebov, město Bzenec, obec Nížkovice, obec 

Strážovice, obec Vlkoš, město Vracov, obec Žarošice 

Obce, jimiž prochází silnice I/54, nesouhlasí se zavedením mýtného 

na silnici I/50. 

Odůvodnění:  

Důvodem je obava z enormního nárůstu nákladní dopravy přes tyto 

obce, kdy dopravci budou hledat finančně výhodnější trasu. Pokud 

bude silnice I/50 zpoplatněna dle předloženého návrhu, žádají, aby 

byla stejně tak zpoplatněna i silnice I/54 v úseku Slavkov u Brna – 

státní hranice ČR/SR (obec Květná). 

Doporučující připomínka 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, Shrnutí závěrečné 

zprávy RIA 
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Požadujeme upravit informace týkající se dopadů na územní 

samosprávy. 

Odůvodnění:  

V této zprávě je konstatováno, že předkládaná vyhláška nebude mít 

dopady na územní samosprávy. To je ale bohužel hrubý omyl, protože 

dopady na samosprávu mohou být v řadě míst naprosto zásadní 

a mohou vyvolat i druhotné investice a snížení komfortu bydlení 

na  alternativních trasách. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, Shrnutí závěrečné 

zprávy RIA 

Z předložených variant Svaz jednoznačně upřednostňuje Variantu 2, 

která předpokládá schválení materiálu bez nového zpoplatnění cca 900 

km silnic I. třídy. 

Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

K rozsahu zpoplatnění 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky je proti rozšíření rozsahu 

silnic I. třídy, které jsou zpoplatněny mýtným a požaduje alespoň 

využití Memoranda o společném postupu při stanovování výkonového 

zpoplatnění některých silnic I. třídy. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme, že kromě představených variant existuje varianta 

využití Memoranda o společném postupu při stanovování výkonového 

zpoplatnění některých silnic I. třídy, které uzavřelo Ministerstvo 

dopravy ČR, Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR. V Memorandu 

ministerstvo dopravy deklaruje snahu rozptýlit obavy z dopadů 

případného rozšíření zpoplatnění. Dle uzavřeného Memoranda pak 

měly kraje a obce identifikovat úseky „silnic I. třídy, kde by mohlo být 

výkonové zpoplatnění z hlediska ekonomického či regulatorního 

přínosné“. Ministerstvo pak v Memorandu vyjadřuje ochotu 

akceptovat tyto požadavky krajů a měst. Na základě této dohody pak 

kraje identifikovaly ke zpoplatnění pouhých cca 117 km. Případný 

argument, že nezpoplatněním dalších úseků ministerstvo poruší zákon 

o pozemních komunikacích [§ 22c odst. 4 písm. a) bod 2] nebo 

usnesení vlády České republiky č. 1000 ze dne 7. listopadu 2017 ke 

Koncepci zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, je 

chybný, jelikož Memorandum počítá s tím, že se další úsek zpoplatní 

nulovou sazbou. 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 
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K RIA – kapitola 3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Upozorňujeme, že hodnocení RIA zcela pominulo možnost využití 

Memoranda o společném postupu při stanovování výkonového 

zpoplatnění některých silnic I. třídy, která je popsaná v připomínce 

výše. 

Odůvodnění: 

RIA by měla hodnotit všechny možné varianty tak, aby se mohly řádně 

a důkladně zhodnotit všechny náklady a přínosy všech možných řešení 

(např. dopady na podnikatelské subjekty), na jejichž základě se pak 

mohou předkladatelé kvalifikovaně rozhodnout o případném přijetí 

jedné z variant. Pominutím zhodnocení této varianty tak nelze správně 

vyhodnotit, zda existuje lepší řešení než to navrhované. 

K RIA – kapitola 8 Konzultace a zdroje dat 

Požadujeme upravit informaci o konzultacích s podnikatelskými 

subjekty (dopravci). 

Nové znění: 

„zájmová sdružení, reprezentující dopravce, odmítají zvýšení kauce z 

hodnoty 1550 Kč na hodnotu 2468 Kč, byť se jedná o vratnou kauci, 

na druhou stranu již nerozporují a zároveň dlouhodobě rozporují 

rozšíření výkonového zpoplatnění na cca 900 km silnic I. třídy,“ 

Odůvodnění: 

Není pravda, že by zájmová sdružení, reprezentující dopravce, 

nerozporovali rozšíření výkonového zpoplatnění na cca 900 km silnic 

I. třídy. SP ČR jako největší zaměstnavatelská organizace, jejímž 

členem jsou dopravní firmy i dopravní sdružení, v konzultacích s 

ministerstvem dopravy v rámci RIA rozporoval jak zvýšení kauce, tak 

rozšířen zpoplatnění na další úseky silnic I. tříd a ministerstvu poskytl 

obsáhlou argumentaci. Obdobný postoj zastávají i další organizace 

sdružující dopravce. 

Ze současného popisu konzultací by se tak mohlo zdát, že dopravci s 

rozšířením zpoplatnění souhlasí, což ale není pravda. Ve skutečnosti 

rozšíření zpoplatnění rozporují jak dopravci, tak kraje a obce, tedy 

všechny dotčené strany. 

Připomínka je částečně akceptována 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla doplněna 

v souladu s připomínkou. 

Město Říčany Žádáme tedy, v zájmu občanů města Říčany i dalších obcí na trase, o 

zařazení silnice I/2 do zpoplatněných úseků silnic první třídy od 1. 1. 

2020, minimálně do doby, než bude tato silnice případně převedena do 

Připomínka není akceptována 

Dtto (viz vypořádání připomínek Krajského úřadu Jihočeského 

kraje) 
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kategorie II. třídy (II/333), jak bylo avizováno ŘSD. S tímto převodem 

na nižší třídu souhlasíme a podporujeme jej. 

Sdružení 

automobilových 

dopravců 

ČESMAD 

BOHEMIA 

Nesouhlasíme se zvýšením kauce za mýtnou jednotku. 

Odůvodnění: 

V okolních státech jsou jednotky buď zdarma, nebo je kauce za palubní 

jednotku výrazně nižší, než je pro českou jednotku navrhovaných 2468 

korun. Polsko má kauci 720 korun, Rakousko vybírá jen manipulační 

poplatek 130 korun, technicky srovnatelné Slovensko kauci za 

jednotku ve výši 1300 korun a v Německu je jednotka zdarma, uživatel 

platí jen montáž. 

Navrhujeme, aby výše kauce zůstala stejná, tzn. na úrovni 1550 korun, 

ale aby provozovatel mýta ve smluvních podmínkách mohl v případě 

ztráty nebo fatálního poškození jednotky uvalit smluvní pokutu na 

držitele jednotky. To je stejná praxe, jakou uplatňují v Německu, 

v Rakousku nebo na Slovensku. 

Kromě toho navrhujeme, aby byla dána životnost jednotky, např. 5 let, 

a každý rok docházelo ke snižování zůstatkové hodnoty jednotky. I 

toto je běžná praxe např. v Rakousku. 

Připomínka není akceptována 

Připomínka není akceptována, neboť podle § 22c odst. 4 

písm. a) bod 2 zákona o pozemních komunikacích se skládá 

kauce do výše pořizovací ceny elektronického zařízení. 

Pořizovací cena elektronického zařízení činí 2468 Kč. 

V případě kauce vy výši 2470 Kč či 2500 Kč by byla kauce 

stanovena v rozporu se zákonem. V případě kauce nižší, než je 

pořizovací cena elektronického zařízení by se stát nechoval 

hospodárně, neboť by se vystavil riziku ztráty finančních 

prostředků za zničená, poškozená či ztracená elektronická 

zařízení. 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. 

Nadto dodáváme, že v některých okolních státech 

je elektronické zařízení ve vlastnictví poskytovatele služeb 

zpoplatnění, nikoliv státu. Pak je na poskytovateli služeb 

zpoplatnění jakou záruku vrácení nepoškozeného 

elektronického zařízení si zvolí. 
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