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V. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších 
předpisů 

Podle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 9. září 2019, s termínem dodání 
stanovisek do 15 pracovních dnů, tj. do 30. září 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí Doporučuje se provést revizi číslování jednotlivých dokumentů, 

neboť jejich pořadí na obálce pro mezirezortní připomínkové řízení 
neodpovídá číslování v samotných dokumentech. 

Připomínka je akceptována 
Materiál byl upraven v souladu s připomínkou. 

K obecné části odůvodnění: 
Doporučuje se doplnit chybějící bod „Zhodnocení platného právního 
stavu“ (viz čl. 14 odst. 1 ve spojení s čl. 16 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády). 

Připomínka není akceptována 
Odůvodnění již obsahuje bod č. 1 s názvem 
„Zhodnocení platného právního stavu 
a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 
úpravy“. 

K úvodní větě vyhlášky: 
Slova „a zákona č. 268/2015 Sb.:“ je nutno nahradit slovy „,zákona 
č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb. :“. 
(zákon č. 225/2017 Sb. a zákon č. 193/2018 Sb., novelizovaly 
ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. a tato citovaná 
ustanovení jsou platná – čl. 65 odst. 2 LPV). 

Připomínka je akceptována 
Materiál byl upraven v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo kultury K úvodní větě 
Doporučujeme text „a zákona č. 268/2015 Sb.:“ nahradit textem 
„,zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., a zákona 
č. 193/2018 Sb.:“, neboť zákony č. 225/2017 Sb. a č. 193/2018 Sb. 
také novelizují § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Připomínka je akceptována 
Materiál byl upraven v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek  
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

Bez připomínek  
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Ministerstvo pro místní rozvoj K úvodní větě vyhlášky 
V úvodní větě vyhlášky doporučujeme provést kontrolu novel, 
kterými bylo příslušné zmocňovací ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
novelizováno. Máme za to, že některé předpisy ve výčtu novel chybí 
(např. zákon č. 225/2017 Sb.). 

Připomínka je akceptována 
Materiál byl upraven v souladu s připomínkou. 

K úvodní větě vyhlášky 
Doporučujeme upravit formulaci úvodní věty vyhlášky tak, že slova 
„k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2“ budou vložena až za výčtem 
novel zákona o pozemních komunikacích. Navrhujeme například 
znění: 
„Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., 
zákona…, k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 zákona o 
pozemních komunikacích:“. 

Připomínka je akceptována 
Materiál byl upraven v souladu s připomínkou. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek  
Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek  
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra Bez připomínek  
Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  
Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  
Ministerstvo zemědělství Bez připomínek  
Ministerstvo životního prostředí Bez připomínek  
Úřad vlády ČR – Kabinet 
vedoucího Úřadu vlády 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR – Odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Česká národní banka Bez připomínek  
Hospodářská komora ČR Bez připomínek  
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Hlavní město Praha K úvodní části: 
slova „a zákona č. 268/2015 Sb.“, v souladu s čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „, zákona č. 268/2015 
Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 
227/2019 Sb.“ 

Připomínka je akceptována částečně 
Materiál byl upraven v souladu s připomínkou 
pouze částečně, neboť zákon č. 227/2019 Sb., 
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, je sice 
platný, avšak není účinný. 

K čl. I bodu 3 (§ 3 odst. 5): 
u písmen a) a b) slovo „jeden“, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit číslem „1“ 

Připomínka není akceptována 
Rozdělení časových poplatků na jeden měsíc 
a deset dnů (vyjádření slovem nikoliv číslicí 
a číslem) vychází z ustanovení § 21 odst. 3 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

K čl. I bodu 3 (§ 3 odst. 5): 
u písmene c) slovo „deset“, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit číslem „10“ 

Připomínka není akceptována 
Rozdělení časových poplatků na jeden měsíc 
a deset dnů (vyjádření slovem nikoliv číslicí 
a číslem) vychází z ustanovení § 21 odst. 3 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

K čl. I bodu 5 (Příloze č. 2): 
u označení D4 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. Nadto dodáváme, že obec u exitu v km 
cca 45 se jmenuje Háje. 

K čl. II: 
slovo „deset“, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 
nahradit číslem „10“ 

Připomínka není akceptována 
Rozdělení časových poplatků na jeden měsíc 
a deset dnů (vyjádření slovem nikoliv číslicí 
a číslem) vychází z ustanovení § 21 odst. 3 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Jihočeského kraje Bez připomínek  
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Krajský úřad Jihomoravského 
kraje 

Navrhujeme vyjmout ze zpoplatněných úseků část dálnice D1 v úseku 
staničení km 226-230 a dálnice D46 v km staničení 0-7 km; tj. v úseku 
kolem Vyškova; návrh odůvodňujeme požadavkem města Vyškova, 
kdy dálnice D1 a dálnice D46 v uvedených úsecích de facto suplují 
obchvat města.  

Připomínka není akceptována 
Ministerstvo dopravy posoudilo možnost vynětí 
úseku dálnice D1 mezi exity 226 a 230 a úseku 
dálnice D46 mezi exity 0 a 7 z časového 
zpoplatnění a dospělo k závěru, že zde neexistují 
takové důvody, pro které by bylo vhodné či nutné 
inkriminované úseky dálnic vyjmout z časového 
zpoplatnění. Nadto dodáváme, že Ministerstvo 
dopravy již další výjimky z časového zpoplatnění 
zavádět nebude. 

Krajský úřad kraje Vysočina Bez připomínek  
Krajský úřad Karlovarského kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje 

K příloze č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb. „Seznam pozemních 
komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku“: 
Z přílohy č. 2 navrhujeme vyjmout následující části: 
D35 Sedlice–Opatovice nad Labem (exity 126–129), 4 km, 
D11 Jirny–Kukleny (exity 8–90), 82 km. 
Do přílohy č. 2 navrhujeme doplnit následující část: 
D11 Jirny–Sedlice (exity 8–84), 76 km. 
Odůvodnění: 
Královéhradecký kraj i Statutární město Hradec Králové od roku 
2017 vznášejí vůči Ministerstvu dopravy požadavky na to, aby došlo 
k vyjmutí úseků dálnic D11 (exit 84 Sedlice – exit 90 Kukleny) a D35 
(exit 126 Sedlice – exit 129 Opatovice nad Labem) ze seznamu 
pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku. 
Důvody pro vyjmutí jsou dle našeho názoru tyto: 
Uvedené úseky dálnic fakticky tvoří jihozápadní obchvat města 
Hradec Králové. V nemalé míře tak slouží i pro místní dopravu. Právě 
těmito kritérii se dle tvrzení pana náměstka pro řízení sekce, 
Mgr. Jakuba Kopřivy, řídí Ministerstvo dopravy při posuzování 
úseků dálnic, které nebudou podléhat zpoplatnění (dopis ze dne 
03. 10. 2017, čj. 79/2017-120-ZPK/2). 
Uvedené úseky dálnic představují vhodnou trasu i pro dálkovou 
tranzitní dopravu. Jde o směr od Náchoda a Trutnova (příjezd 
do Hradce Králové po silnici I/33), od Jičína (příjezd do Hradce 

Připomínka je akceptována 
Chybou v psaní byl jak v „Návrhu vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., 
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných 
časovým poplatkem, ve znění pozdějších 
předpisů“, tak v „Platném znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn“ uveden 
budoucí/navrhovaný stav časově zpoplatněných 
dálnic chybně. Úseky dálnice D11 Sedlice–
Kukleny a dálnice D35 Sedlice–Opatovice nad 
Labem byly z časového zpoplatnění vyňaty již 
k 1. lednu 2019. Aktuální a navrhovaný stav tak 
plně odpovídá požadavku Královehradeckého 
kraje.  
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Králové po silnici I/35) a od Nového Bydžova (po silnici II/324) 
pokračující dále do Pardubic (po silnici I/37) a opačně. Za současného 
stavu musí tato tranzitující vozidla, která nemají kupón časového 
zpoplatnění a tomuto druhu zpoplatnění podléhají, užít silnice 
na území města Hradec Králové (I/35, I/31 a I/37), případně silnici 
II/324 na území obce Opatovice nad Labem, přičemž vedení takovéto 
tranzitní dopravy je nevhodné jak pro BESIP, tak i pro zátěž obyvatel 
obou obcí; přitom se z hlediska časového jedná o varianty 
rovnocenné, resp. při stále častějších dopravních komplikacích 
na území města Hradce Králové je varianta vedoucí po dálnicích 
rychlejší. 
Zmíněné silnice na územní města Hradec Králové jsou zatíženy 
tranzitní dopravou, kdy letošní několikaměsíční plánované částečné 
uzavírky na těchto pozemních komunikacích způsobily významné 
komplikace v dopravě vč. nákladnosti dopravně-inženýrských 
opatření atd. 
Podíl nákladní tranzitní dopravy na uvedených silnicích na území 
města Hradce Králové se pohybuje v rozmezí 14-19 procent, tzn., 
že podíl dopravy, která by byla dotčena vyjmutím zmíněných úseků 
dálnic ze zpoplatnění, je významný. 

Krajský úřad Libereckého kraje Bez připomínek  
Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje 

Bez připomínek  

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 Bez připomínek  
Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek  
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Sdružení místních samospráv ČR Zcela nesouhlasíme s novým zpoplatněním úseku D3 v úseku Veselí 
nad Lužnicí – Jih až Úsilné. Kvůli paralelnímu vedení bezplatné 
komunikace II/603 lze předpokládat, že část dopravy bude využívat 
právě ji, a tak i nadále negativně ovlivňovat obce ležící na její trase. 

Připomínka není akceptována 
Nově zprovozněný úsek dálnice D3 Veselí nad 
Lužnicí-jih–Úsilné (exity 107–131) v délce 21,3 
km [bez započetí existujícího úseku dálnice D3 
Borek–Úsilné (km 128–131)] je významnou 
dopravní stavbou, jejíž realizace si vyžádala 
značné finanční prostředky. Z tohoto důvodu 
se stát prostřednictvím institutu zpoplatnění 
obecného užívání pozemních komunikací 
obsaženém v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
snaží část těchto finančních prostředků získat 
zpět, a to prostřednictvím časových poplatků. 
Veškeré nově zprovozněné úseky dálnic 
se automaticky zanášení do přílohy č. 2 vyhlášky 
č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zcela nesouhlasíme s novým zpoplatněním úseku D1 v úseku Přerov-
Předmostí až Lipník nad Bečvou. Kvůli paralelnímu vedení 
bezplatných komunikací I/47 a III/04724 lze předpokládat, že část 
dopravy bude využívat právě je, a tak i nadále negativně ovlivňovat 
obce ležící na jejich trasách. Úsek Přerov-Předmostí až Lipník nad 
Bečvou lze navíc chápat jako širší obchvat Přerova, takže by mohl 
zůstat nezpoplatněn podobně jako obchvaty Olomouce, Prostějova 
nebo Kroměříže. 

Připomínka není akceptována 
Nově zprovozněný úsek dálnice D1 Předmostí–
Lipník nad Bečvou (exity 282–298) v délce 13,9 
km je významnou dopravní stavbou, jejíž 
realizace si vyžádala značné finanční prostředky. 
Z tohoto důvodu se stát prostřednictvím institutu 
zpoplatnění obecného užívání pozemních 
komunikací obsaženém v zákoně č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, snaží část těchto finančních prostředků 
získat zpět, a to prostřednictvím časových 
poplatků. Veškeré nově zprovozněné úseky 
dálnic se automaticky zanášení do přílohy č. 2 
vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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