
 

Návrhy prováděcích předpisů 
 

 

Návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalších souvisejících zákonů, obsahuje nově formulovaná zmocnění pro prováděcí právní 

předpis, která budou naplněna novelizací nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a vyhlášky č. 306/2015 

Sb., a to níže uvedeným způsobem. 

 

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném 

a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů 

 

 K provedení § 21 odst. 4: 

Výši časových poplatků stanoví prováděcí právní předpis. Výše časového poplatku na 1 rok 

však nesmí překročit 1 500 Kč, výše časového poplatku na 30 dnů nesmí překročit 600 Kč a 

výše časového poplatku na 10 dnů nesmí překročit 400 Kč. Jde-li o vozidlo poháněné zemním 

plynem nebo biometanem, nesmí výše časového poplatku na 1 rok překročit 1 000 Kč, výše 

časového poplatku na 30 dnů nesmí překročit 300 Kč a výše časového poplatku na 10 dnů nesmí 

překročit 200 Kč. 

 

Nařízení vlády bude obsahovat: 

- výši časového poplatku na 1 rok 

- výši časového poplatku na 30 dnů 

- výši časového poplatku na 10 dnů 

- výši časového poplatku na 1 rok, 30 dnů a 10 dnů pro vozidla poháněná zemním plynem 

nebo biometanem. 

 

Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým 

poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 

 

 K provedení § 21a odst. 6: 

Způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v systému 

časového zpoplatnění a náležitosti a způsob předání potvrzení o úhradě časového poplatku 

osobě, která úhradu provedla, stanoví prováděcí právní předpis. 

 

Zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku v rozsahu předvídaném navrženým 

§ 21a odst. 4 zákona v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění, bude provádět 

v případě úhrady na prodejním místě obsluha tohoto prodejního místa, která bude platbu 

přijímat. V případě úhrady časového poplatku prostřednictvím elektronického obchodu bude 

zadání údajů probíhat přes webové rozhraní osobou provádějící úhradu a k jejich zaznamenání 

do evidence dojde po úhradě časového poplatku.  

 

Náležitostmi potvrzení o úhradě časového poplatku bude státní poznávací značka vozidla, pro 

které byl poplatek uhrazen, období, na které byl poplatek uhrazen, výše uhrazeného poplatku 

a datum a čas provedení úhrady poplatku. 
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Potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla, bude zasláno elektronicky 

na její e-mail v případě, že tato úhrada byla provedena prostřednictvím elektronického obchodu.  

Při úhradě časového poplatku na prodejním místě bude osobě, která úhradu časového poplatku 

provedla, vydáno potvrzení o úhradě časového poplatku, které bude vygenerováno z evidence 

vozidel v systému časového zpoplatnění.  
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