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V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: (1) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši 

časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 

a (2) vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo dopravy 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

1. ledna 2021 

Implementace práva EU: Ano 

2. Cíl návrhu nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném 

a o postupu při uplatnění slevy na mýtném a vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., 

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 

Cílem návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových 

poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 

a vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Návrh“), je zavedení 

tzv. třísložkové struktury sazeb mýtného od 1. ledna 2021, a to v souvislosti se zákonem 

č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

3. Agregované dopady Návrhu 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Návrh nemá dopady na státní rozpočet. Pokud jde o jiný veřejný rozpočet, rozpočet Státního fondu 

dopravní infrastruktury, tak v něm se zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného projeví 

navýšením předpokládaného předpisu mýtného v roce 2021 v porovnání s rokem 2019 o cca 1,6 

mld. Kč. 

Na druhou stranu Návrh přináší úsporu v předpisu mýtného pro autobusy ve výši cca 38 mil. Kč 

ročně, což lze z pohledu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury shledat ztrátou, byť 

minimální. 

V neposlední řadě, jako snaha minimalizovat dopad navýšení předpokládaného předpisu mýtného 

v roce 2021 na dopravce a spotřebitele, se navrhuje změna mezních hodnot pro výpočet slev 
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na mýtném, které přinesou navýšení slev na mýtném o cca 43 mil. Kč, které lze opět z pohledu 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury shledat ztrátou, byť opět minimální. 

Vzhledem k tomu, že se rozsah zpoplatněných pozemních komunikací téměř nemění a nelze 

tak očekávat objíždění nově zpoplatněných pozemních komunikací, nelze ani také identifikovat 

a kvantifikovat jakékoliv dopady na ostatní veřejné rozpočty. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Návrh má dopady na podnikatelské prostředí. Dopad na podnikatelské prostředí, resp. na dopravce 

z důvodu navýšení předpokládaného předpisu mýtného v roce 2021 lze odhadnout v porovnáním 

s rokem 2019 na cca 1,6 mld. Kč. V této souvislosti je ovšem nutné podotknout, že dopad 

na podnikatelské prostředí v České republice je reprezentován 48,5 %, tj. cca 0,78 mld. Kč, neboť 

v roce 2019 byl podíl tuzemských dopravců na předpisu mýtného právě 48,5 %. 

S ohledem na neměnný rozsah zpoplatněných pozemních komunikací, příslušné sazby mýtného, 

skladbu dopravního proudu, dopravní výkony na zpoplatněných pozemních komunikacích a podíl 

domácích a zahraničních dopravců budou tyto dopady natolik rozmělněny, že nebudou znatelné. 

Současně lze předpokládat, že část těchto dopadů bude přenesena v určité míře na koncové 

spotřebitele, čímž dojde k jejich ještě většímu rozmělnění, a tím k minimalizaci celkového dopadu 

na podnikatelské prostředí. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Vzhledem k tomu, že nedochází k rozšíření zpoplatněné sítě pozemních komunikací a s ohledem 

na složení dopravního proudu, dopravní výkony jednotlivých vozidel v nově vzniklých 

hmotnostních kategoriích nelze předpokládat objíždění zpoplatněných pozemních komunikací 

a případný z něho plynoucí dopad na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

S ohledem na výše uvedené, kdy nelze předpokládat objíždění zpoplatněných pozemních 

komunikací a dopady na podnikatelské prostředí ve výši 0,78 mld. Kč ročně budou natolik 

rozmělněny, nemá Návrh sociální dopady, resp. nebyly identifikovány jakékoliv sociální dopady 

Návrhu. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Návrh má dopady na spotřebitele. S ohledem na dopady na podnikatelské prostředí lze 

předpokládat, že dopravci, kteří ovšem zajišťují obsluhu území České republiky, resp. na území 

České republiky mají zdroj či cíl své cesty, část těchto dopadů přenesou na své zákazníky 

a ti na koncové spotřebitele. Lze tedy předpokládat nepatrný a těžko kvantifikovatelný dopad 

na ceny, které spotřebitelé platí. Avšak dopad na kvalitu a dostupnost zboží a služeb, které 
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spotřebitelé nakupují, nelze očekávat. S ohledem na neměnný rozsah zpoplatněných pozemních 

komunikací, příslušné sazby mýtného, skladbu dopravního proudu, dopravní výkony 

na zpoplatněných pozemních komunikacích a podíl domácích a zahraničních dopravců budou tyto 

dopady natolik rozmělněny, že nebudou pro spotřebitele, tedy koncové zákazníky znatelné. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

S ohledem na neměnný rozsah zpoplatněných pozemních komunikací, příslušné sazby mýtného, 

skladbu dopravního proudu, dopravní výkony na zpoplatněných pozemních komunikacích a podíl 

domácích a zahraničních dopravců nemá Návrh negativní dopady na životní prostředí. 

Oproti tomu lze identifikovat pozitivní dopad Návrhu na životní prostředí v tom smyslu, že dojde 

k navýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury a tím k navýšení finančních prostředků 

určených na minimalizaci negativních dopadů dopravy na životní prostředí a obyvatele. Jedná 

se např. o odvodňovací zařízení, jako propustky, příkopy, rigoly, skluzy, a s tím spojené trativody, 

vsakovací jímky a jímky určené pro zachycení smyvů z pozemních komunikací, silniční kanalizaci, 

silniční vegetaci a různá protihluková opatření vedoucí k minimalizaci negativních dopadů dopravy 

na obyvatele (např. protihlukové stěny, protihlukové valy, nízkohlučné obrusné vrstvy apod.).   

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh nemá korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, 

sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném a vyhláška, kterou 

se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, 

ve znění pozdějších předpisů 

1.2 Definice problému 

Na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném 

od 1. ledna 2021 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a směrnice Evropského 
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parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Směrnice“), dojde od 1. ledna 2021 ke změně struktury sazeb mýtného na třísložkovou 

strukturu sazeb mýtného, které se ukládá za účelem dosažení návratnosti nákladů: 

a) vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace (dále jen „poplatek za pozemní 

komunikaci“ nebo „PZK“), 

b) vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu vozidel v systému elektronického mýtného 

na zpoplatněných pozemních komunikacích (dále jen „poplatek za znečištění ovzduší“ 

nebo „PZO“) a 

c) vyvolaných hlukem z provozu vozidel v systému elektronického mýtného 

na zpoplatněných pozemních komunikacích (dále jen „poplatek za hluk z provozu“ nebo 

„PZH“). 

Stanovení jednotlivých poplatků, tj. poplatku za pozemní komunikaci, poplatku 

za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu rovněž vychází z přílohy III, IIIa a IIIb 

Směrnice. 

Na základě Směrnice model kalkuluje sazby mýtného pouze pro nákladní vozidla. 

Stanovení sazeb mýtného pro autobusy je nad rámec Směrnice a podléhá rozhodnutí na národní 

úrovni. Níže v tomto dokumentu je uveden návrh sazeb mýtného pro autobusy s rozdělením 

do hmotnostních a emisních kategorií (EURO 0–IV; EURO V, EEV; EURO VI stupeň A–C; 

≥EURO VI stupeň D), podle počtu náprav (2 nápravy a 3 a více náprav), a období dne (den 

a noc). 

Od 1. ledna 2021 se již nenavrhují zvýšené páteční sazby mýtného v čase 15:00–20:00 

hod., a to z důvodu nulového vlivu na intenzity nákladních vozidel v průběhu celého pátku. 

Výše odhadovaného předepsaného mýtného v roce 2021 je srovnávána s rokem 2019, 

nikoliv s rokem 2020, jelikož výsledné hodnoty roku 2020 budou výrazně ovlivněny dopady 

pandemie koronaviru. 

Poplatky za externí náklady jsou stanoveny na základě minimálních požadavků pro 

stanovení těchto poplatků dle přílohy IIIb Směrnice, neboť výpočet nákladů na znečištění 

ovzduší a nákladů na hluk z provozu podle studie Handbook on the External Costs of Transport 

Version 2019 vycházel nad mezní hodnoty uvedené ve Směrnici. 

V rámci modelu jsou stanoveny sazby mýtného pro nákladní vozidla s hmotností 

nad 3,5 t a jsou stanoveny zvlášť pro kategorii vozidel nad 3,5 t do 7,5 t; od 7,5 t do 12 t a nad 

12 t. Tímto rozdělením dojde ke spravedlivějšímu zpoplatnění vozidel s hmotností do 12 t, 

neboť rozdíl mezi destrukčními účinky na pozemní komunikaci (opotřebení pozemní 

komunikace) vozidel do 7,5 t a vozidel nad 12 t je diametrálně odlišný. V této souvislosti lze 

uvést řadu dopravně-inženýrských přístupů k ohodnocení vlivu těžkých nákladních vozidel na 

pozemní komunikaci v porovnání s osobními vozidly, kdy přejezd těžkého nákladního vozidla 

je přirovnáván k několika set až tisícům přejezdů osobních vozidel. Pro určení vlivu 

konkrétního vozidla se používají indexy, a to index náprav a index hmotnosti, které tvoří 

složený index, pomocí něhož se určí rozdělení dopravních výkonů v souvislosti s vlivem těchto 

vozidel na pozemní komunikaci. Indexy opět vychází ze studie Handbook on the External Costs 
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of Transport Version 2019. V této souvislosti lze také uvést, že rozdělením vozidel do třech 

hmotnostních kategorií dojde k potlačení časté kritiky nespravedlivého zpoplatnění, 

a to ze strany vlastníků nákladních vozidel kategorie N2 (nákladní vozidla s hmotností od 3,5 t 

do 12 t) a vlastníků obytných vozidel kategorie M1 (osobní vozidla bez hmotnostního omezení), 

kteří často srovnávali své sazby mýtného se sazbami mýtného těžkých nákladních vozidel 

(nákladních vozidel s hmotností nad 12 t, resp. vozidel s hmotností až 48 t). Doplňující 

informací je, že k polovině měsíce července 2020 bylo v Systému elektronického mýtného 

registrováno cca 493 tis. vozidel s tím, že cca 25 tis. vozidel v hmotností kategorii (3,5 t; 7,5 t) 

a 28 tis. vozidel v hmotnostní kategorii <7,5 t; 12 t). 

Současně dochází ke změně emisních kategorií, kdy z emisních kategorií EURO 0–II; 

EURO III a IV; EURO V; EEV, EURO VI a vyšší se přechází na emisní kategorie 

EURO 0–IV; EURO V, EEV; EURO VI stupeň A–C, ≥EURO VI stupeň D, a to z důvodu 

podrobnějšího rozlišení největší skupiny vozidel, resp. vozidel s největším podílem 

na dopravních výkonech. 

Rozdělení dopravních výkonů nákladních vozidel: 

 2019 – EURO V (22,6 %), EEV, EURO VI a vyšší (69,3 %) – celkem 91,9 %, 

 2020 – EURO V (17,5 %), EEV, EURO VI a vyšší (74,7 %) – celkem 92,2 %. 

V této souvislosti je nutné podotknout, že navrhovaná struktura sazeb mýtného pro 

všechny 3 uvedené varianty obsahuje sazby mýtného (poplatek za pozemní komunikaci, 

poplatek za znečištění ovzduší a poplatek za hluk z provozu) pro vozidla v emisní kategorii 

EURO 0–IV nižší v porovnání se stávajícími sazbami mýtného. Důvodem je to, 

že aktuální rozdělení sazeb mýtného, a to v souvislosti s rozdělením podle emisních tříd EURO, 

není spravedlivé, kdy u vozidel s horšími emisními třídami EURO bylo jejich zpoplatnění vyšší 

než by mělo být. Navrhované rozdělení sazeb mýtného, resp. poplatku za znečištění ovzduší 

vychází ze Směrnice a řídí se mezními hodnotami pro stanovení poplatku za znečištění ovzduší, 

kdy spojením vozidel s emisními třídami EURO 0–IV do jedné emisní kategorie, 

a to v souvislosti s jejich malým podílem na dopravních výkonech, byl zvolen poplatek 

za znečištění ovzduší ve výši 0,85 Kč/vzkm, oproti poplatku za znečištění ovzduší ve výši 1,98 

Kč/vzkm pro emisní třídu EURO II, která je hraniční emisní třídou emisní kategorie 

EURO 0–II, což je stávající „nejhorší“ emisní kategorie. V této věci tak byl s ohledem 

na notifikační povinnost Evropské komisi nové struktury sazeb mýtného zvolen konzervativní 

přístup spočívající ve zvolení poplatku za znečištění ovzduší pro emisní třídu EURO IV.  

V případě zachování emisní kategorie EURO 0–IV a zvýšení poplatku za znečištění 

ovzduší by nastalo riziko komplikovaného vyjednání (notifikace) nové struktury sazeb mýtného 

u Evropské komise s tím, že vozidla s lepšími emisními třídami zpoplatňujeme více, než nám 

umožňuje Směrnice. 

V případě, že by došlo k rozdělení navrhované emisní kategorie EURO 0–IV na EURO 

0–II a EURO III a IV, by se sice vážený průměr poplatku za znečištění ovzduší zvýšil u vozidel 

s emisními třídami EURO 0–II o 1,13 Kč/vzkm, avšak v celkovém předpisu mýtného by toto 

opatření nemělo valného účinku, neboť vozidla s emisními třídami EURO 0–II se podílejí 0,9 % 

na dopravních výkonech. Proto není ani důvodné (z hlediska předpisu mýtného) tato vozidla 

v nové struktuře sazeb mýtného rozlišovat. 
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Od 1. ledna 2021 budou sazby mýtného rozlišeny dle následující struktury: 

Kategorie zpoplatněných 

pozemních komunikací 

Dálnice 

Silnice I. třídy 

Druh vozidla 
Nákladní vozidlo 

Autobus 

Časové rozlišení 
Den (05:00–22:00 hod.) 

Noc (22:00–05:00 hod.) 

Hmotnost vozidla 

(3,5 t; 7,5 t) 

<7,5 t; 12 t) 

≥12 t 

Emisní kategorie 

EURO 0–IV 

EURO V, EEV 

EURO VI stupeň A–C 

≥EURO VI stupeň D 

Počet náprav 

2 

3 

4 

≥5 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Stávající právní úprava nedostatečným způsobem umožňuje internalizaci externích 

nákladů dopravy, tj. zpoplatnění negativních dopadů dopravy na obyvatele a životní prostředí, 

a to tak, jak to umožňuje Směrnice. V současné době se sazby mýtného stanovují za účelem 

návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikaci, kterou reprezentují 

pouze: 

 náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací, 

 náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací, 

 náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací a 

 náklady na výstavbu a provoz Systému elektronického mýtného. 

  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovaná změna se dotkne:  

a) podnikatelského prostředí, 
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b) spotřebitelů a 

c) Státního fondu dopravní infrastruktury. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem Návrhu je naplnit literu zákona, konkrétně ustanovení § 22 zákona o pozemních 

komunikacích, které zavádí tzv. třísložkovou strukturu sazeb mýtného počínaje 1. lednem 2021, 

a to v podobě: 

 poplatku za pozemní komunikaci, 

 poplatku za znečištění ovzduší a 

 poplatku za hluk z provozu. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

Varianta 0 

Varianta 0 spočívá v zachování současné právní úpravy (nařízení vlády a vyhlášky), 

tj. bez zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného ve formě poplatku za pozemní 

komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu, a to od 1. ledna 2021. 

 

Varianta 1–3 

Pro varianty 1–3 platí následující předpoklady: 

 varianty se týkají návrhu sazeb mýtného pro nákladní automobily, 

 varianty počítají se zavedením sazeb mýtného pro autobusy s rozdělením 

do hmotnostních a emisních kategorií (EURO 0–IV; EURO V, EEV; EURO VI stupeň 

A–C; ≥EURO VI stupeň D), podle počtu náprav (2 nápravy a 3 a více náprav) a období 

dne (den a noc), varianty počítají se zrušením zvýšených sazeb mýtného v pátek v čase 

15:00–20:00 hod., 

 konkrétní návrh sazeb mýtného pro nákladní automobily a pro autobusy je uveden 

v příloze. 

 

Varianta 1 

Varianta 1 předpokládá, že poplatek za pozemní komunikaci bude na úrovni výše sazeb 

mýtného platné do 31. prosince 2020, ke kterému bude dále připočten poplatek za znečistění 

ovzduší a poplatek za hluk z provozu ve výši maximální povolené hranice stanovené Směrnicí. 

Oproti výši sazeb mýtného platné do konce roku 2020 tedy dojde v roce 2021 k navýšení 

právě o hodnoty poplatku za znečistění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. 
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Vážená průměrná sazba mýtného roku 2021 bude oproti vážené průměrné sazbě mýtného 

platné do konce roku 2020: 

 na dálnicích ve dne o 16 %, resp. v noci o 17 % vyšší, 

 na silnicích I. třídy ve dne o 36 %, resp. v noci o 37 % vyšší (tento vyšší nárůst je dán 

tím, že poplatek za znečistění ovzduší a poplatek za hluk z provozu jsou pro dálnice 

a silnice I. třídy nominálně stejné, ovšem sazby mýtného pro silnice I. třídy jsou řádově 

nižší, tudíž procento navýšení je u silnic I. třídy vyšší). 

Varianta 1 počítá se změnou systému slev na mýtném, jako nástroje minimalizace dopadu 

navýšení předpokládaného předpisu mýtného v roce 2021. 

 

Varianta 2 

Varianta 2 předpokládá, že výše předepsaného mýtného v roce 2021 se bude přibližně 

rovnat výši předepsaného mýtného v roce 2019. Předpokládané sazby mýtného jsou tedy 

stanoveny tak, aby úroveň předepsaného mýtného v roce 2021 byla na úrovni roku 2019. 

Oproti výši sazeb mýtného platné do konce roku 2020 tedy dojde v roce 2021 ke snížení 

hodnoty poplatku za pozemní komunikaci o cca 15 %, které bude vykompenzované navýšením 

právě o hodnoty poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. 

Vážená průměrná sazba mýtného roku 2021 bude oproti vážené průměrné sazbě mýtného 

platné do konce roku 2020: 

 na dálnicích o necelé 1 % vyšší, 

 na silnicích I. třídy ve dne o 19 %, resp. v noci o 20 % vyšší (tento vyšší nárůst je dán 

tím, že poplatek za znečistění ovzduší a poplatek za hluk z provozu jsou pro dálnice 

a silnice I. třídy stejné a sazby mýtného pro silnice I. třídy jsou řádově nižší, tudíž poměr 

navýšení je u silnic I. třídy vyšší). 

Varianta 2 nepočítá se změnou systému slev na mýtném. 

 

Varianta 3 

Varianta 3 předpokládá, že se bude výše předepsaného mýtného v roce 2021 přibližně 

rovnat střední hodnotě Variant 1 a 2. Sazby mýtného jsou pak stanoveny tak, aby bylo dosaženo 

této střední hodnoty odhadovaného předepsaného mýtného v roce 2021. 

Oproti výši sazeb mýtného platné do konce roku 2020 tedy musí dojít v roce 2021 

ke snížení poplatku za pozemní komunikaci o cca 7,5 %, které však bude vykompenzované 

navýšením právě o hodnoty poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. 

Navýšení poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu bude větší, než snížení 

poplatku za pozemní komunikaci, takže celková průměrná výše sazby mýtného od roku 2021 

bude vyšší než stávající průměrná sazba mýtného. 
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Vážená průměrná sazba mýtného roku 2021 bude oproti vážené průměrné sazbě mýtného 

platné do konce roku 2020: 

 na dálnicích o 9 % vyšší, 

 na silnicích I. třídy ve dne o 28 %, resp. v noci o 29 % vyšší (tento vyšší nárůst je dán 

tím, že poplatek za znečistění ovzduší a poplatek za hluk z provozu jsou pro dálnice 

a silnice I. třídy stejné a sazby mýtného pro silnice I. třídy jsou řádově nižší, tudíž poměr 

navýšení je u silnic I. třídy vyšší). 

Varianta 3 nepočítá se změnou systému slev na mýtném. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Varianta 0 

 Tato varianta není akceptovatelná, neboť počínaje 1. lednem 2021 by nebylo možné 

naplnit zákon o pozemních komunikacích, který právě třísložkovou strukturu sazeb mýtného 

zavádí. 

Náklady této varianty lze vyčíslit nevybraným mýtným v roce 2021, neboť stávající 

rozdělení sazeb mýtného uvedené v zákoně o pozemních komunikacích (pozn. s účinností 

od 1. ledna 2021) by nebylo v souladu s příslušným nařízením vlády, z čehož vyplývá, 

že by nebylo možné mýtné vybírat. Celkově lze tedy náklady Varianty 0 odhadnout 

na 10,9 mld. Kč ročně.  

 Varianta 0 nepředstavuje pro stát a jeho veřejný rozpočet, popř. pro rozpočet Státního 

fondu dopravní infrastruktury jakýkoliv přínos. Naopak tato varianta přináší státu značné ztráty 

ve výši cca 10,9 mld. Kč ročně. 
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Varianta 1 

Varianta 1 je prezentována následujícími výsledky: 

 Předpokládaný předpis mýtného v roce 2021 

 
 

* HGV = nákladní vozidlo 

* PZH = poplatek za hluk z provozu 

* PZO = poplatek za znečištění ovzduší 

* PZK = poplatek za pozemní komunikaci 

Předpokládaný předpis mýtného v roce 2021 pro nákladní vozidla a autobusy pro tuto 

variantu je 12 564,74 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 1

Autobusy 87,32

HGV - PZH 166,09

HGV - PZO 1 239,97

HGV - PZK 11 071,36
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Předpokládaný předpis mýtného pro Variantu 1 v roce 2021 a jeho srovnání s rokem 2019 

je uveden níže. 

  

Dopad Varianty 1 na slevy na mýtném 

V případě Varianty 1 je dopad do objemu slev téměř nulový, neboť navrhovaný poplatek 

za pozemní komunikaci je stávající sazba mýtného (za podmínky zachování dopravních 

výkonů těch, kteří o slevu požádali, měli na ni nárok a byla jim vyplacena), kdy Směrnice 

umožňuje poskytnout slevu na mýtném pouze z poplatku za pozemní komunikaci. V této 

souvislosti je ovšem nutné podotknout, že na objem slev má vliv rozložení a případné změny 

dopravních výkonů jednotlivých vozidel a také skutečnost, zda si o vyplacení slevy na mýtném 

zažádá každý do systému slev registrovaný provozovatel vozidla, k čemuž zpravidla nedochází.  

V rámci implementace Varianty 1 se navrhuje změna systému slev na mýtném, 

a to následovně (v závorce jsou tučným písmem uvedeny současné hodnoty): 

 65 000 Kč (75 000 Kč), poskytne se sleva ve výši 6 % (5 %), 

 95 000 Kč (110 000 Kč), poskytne se sleva ve výši 9 % (8 %), 

 170 00 Kč (190 000 Kč), poskytne se sleva ve výši 11 % (11 %), 

 270 000 Kč (300 000 Kč), poskytne se sleva ve výši 13 % (13 %). 

Mýtné (HGV+Autobusy)

2019 10 936,28

2021 12 564,74
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Porovnání předpisu mýtného v roce 2019 a 2021
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Při takovýchto hodnotách uloženého mýtného a slevy na mýtném by teoreticky došlo 

k vyplacení slevy na mýtném v následujících hodnotách roku 2018: 

Dopravce 
Sleva na mýtném dle 

Návrhu 

Sleva na mýtném dle 

současného stavu 
Rozdíl 

Domácí 208 232 195,50 Kč 174 624 767,90 Kč 33 607 427,60 Kč 

Zahraniční 53 756 403,70 Kč 44 069 701,20 Kč 9 686 702,50 Kč 

Celkem 261 989 599,20 Kč 218 693 469,10 Kč 43 296 130,10 Kč 

Jedná se o data ze systému slev, kam se žadatelé o slevu na mýtném registrují, tzn., 

že se nejedná o všechna vozidla / provozovatele vozidel v Systému elektronického mýtného. 

K tomu je vhodné ještě dodat, že část provozovatelů vozidel i přes registraci do systému slev 

o slevu na mýtném nepožádají. 

Návrh konkrétních sazeb mýtného a porovnání stávajících a navrhovaných sazeb 

mýtného pro Variantu 1 je uveden v příloze. 

Celkové dopady Varianty 1 

Náklady Varianty 1 lze spatřit ve sníženém předpise mýtného pro autobusy ve výši 

cca 38 mil. Kč a ve zvýšeném objemu slev na mýtném ve výši cca 43 mil. Kč. 

Dlužno dodat, že zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného nebude mít náklady 

spojené se Systémem elektronického mýtného, který byl s požadavkem na zavedení třísložkové 

struktury sazeb mýtného poptán, zasmluvněn a dodán. 

Na druhou stranu Varianta 1 přináší navýšení předpokládaného předpisu mýtného ve výši 

cca 1,6 mld. Kč, čímž dojde k zajištění dostatečných příjmů Státního fondu dopravní 

infrastruktury pro rok 2021 a roky následující. K tomu je potřeba poznamenat, že platný 

střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2021 počítá 

s předpisem mýtného ve výši více jak 14 mld. Kč (přičemž ani tato varianta s předpokládaným 

předpisem mýtného ve výši 12 564,74 mil. Kč výhledu plně nedosahuje). 

V souvislosti s navýšením předpisu mýtného pro rok 2021 o cca 1,6 mld. Kč je nutné 

uvést, že v roce 2019 byl podíl tuzemských dopravců na předpisu mýtného ve výši cca 48,5 %, 

z čehož lze uvést, že na podnikatelské prostředí, a potažmo na spotřebitele, bude mít tato 

varianta dopad ve výši 0,78 mld. Kč. 

V případě, že by bylo shledáno zvýšení sazeb mýtného pro těžká nákladní vozidla 

motivujícím pro objíždění zpoplatněných pozemních komunikací, pak je nutné uvést, 

že 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 silnice II. a III. třídy, doporučujeme aplikovat institut 

obsažený v § 24a zákona o pozemních komunikacích, a sice vymístit příslušnou místní úpravou 
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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 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 (menší komfort 

jízdy, ztráta času v souvislosti s případnou delší trasou či její členitostí a menším komfortem 

jízdy, vyšší spotřeba pohonných hmot, větší opotřebení pneumatik a samotného vozidla 

či jízdní soupravy, menší výkony související s časově delším vytížením vozidla či jízdní 

soupravy pro danou přepravu a většina přepravy realizované v režimu „na čas“). 

Přijetí této varianty je z pohledu Ministerstva dopravy nezbytné, a to z výše uvedených 

důvodů. Varianta 1 má dopady negativní, ale také pozitivní. Snahou Ministerstva dopravy 

v rámci změny systému slev na mýtném bylo minimalizovat dopad navýšení předpisu mýtného 

pro rok 2021 na dopravce, tj. na podnikatelské prostředí a potažmo také na spotřebitele. 

 

Varianta 2 

Varianta 2 je prezentována následujícími výsledky: 

 Předpokládané předpis mýtného v roce 2021 

 
 

* HGV = nákladní vozidlo 

* PZH = poplatek za hluk z provozu 

Varianta 2

Autobusy 87,32

HGV - PZH 166,09

HGV - PZO 1239,97

HGV - PZK 9410,66
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* PZO = poplatek za znečištění ovzduší 

* PZK = poplatek za pozemní komunikaci 

Předpokládaný předpis mýtného v roce 2021 pro nákladní vozidla a autobusy pro tuto 

variantu je 10 904,03 mil. Kč. 

Předpokládaný předpis mýtného pro Variantu 2 v roce 2021 a jeho srovnání s rokem 2019 

je uveden níže. 

 

Dopad Varianty 2 na slevy na mýtném 

V případě Varianty 2 lze odhadnout, že objem slev bude minimálně o 15 % nižší, neboť 

navrhovaný poplatek za pozemní komunikaci je 85 % stávající sazby mýtného (za podmínky 

zachování dopravních výkonů těch, kteří o slevu požádali, měli na ni nárok a byla jim 

vyplacena), kdy Směrnice umožňuje poskytnout slevu na mýtném pouze z poplatku za pozemní 

komunikaci. V této souvislosti je ovšem nutné podotknout, že na objem slev má vliv rozložení 

a případné změny dopravních výkonů jednotlivých vozidel a také skutečnost, zda si o vyplacení 

slevy na mýtném zažádá každý do systému slev registrovaný provozovatel vozidla, k čemuž 

zpravidla nedochází. 

V rámci implementace Varianty 2 se nenavrhuje změna systému slev na mýtném. 

Návrh konkrétních sazeb mýtného a porovnání stávajících a navrhovaných sazeb 

mýtného pro Variantu 2 je uveden v příloze. 

Celkové dopady Varianty 2 

Mýtné (HGV+Autobusy)

2019 10 936,28

2021 10 904,03
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Náklady Varianty 2 lze spatřit pouze ve sníženém předpise mýtného pro autobusy ve výši 

cca 38 mil. Kč. 

Dlužno dodat, že zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného nebude mít náklady 

spojené se Systémem elektronického mýtného, který byl s požadavkem na zavedení třísložkové 

struktury sazeb mýtného poptán, zasmluvněn a dodán. 

Varianta 2 nepřináší jakékoliv navýšení předpokládaného předpisu mýtného, čímž 

naopak nedojde k zajištění dostatečných příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 

2021 a roky následující. K tomu je potřeba opětovně poznamenat, že platný střednědobý výhled 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2021 počítá s předpisem mýtného 

ve výši více jak 14 mld. Kč. 

 

Varianta 3 

Varianta 3 je prezentována následujícími výsledky: 

 Předpokládaný předpis mýtného v roce 2021 

 
 

* HGV = nákladní vozidlo 

* PZH = poplatek za hluk z provozu 

* PZO = poplatek za znečištění ovzduší 

* PZK = poplatek za pozemní komunikaci 

Předpokládaný předpis mýtného v roce 2021 pro nákladní vozidla a autobusy pro tuto 

variantu je 11 734,39 mil. Kč. 

 

Varianta 3

Autobusy 87,32

HGV - PZH 166,09

HGV - PZO 1239,97

HGV - PZK 10241,01

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

P
ře

d
p

is
 m

ý
tn

éh
o

 [
m

il
. 

K
č]

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)



 

 

17 

 

 

 

 

Předpokládaný předpis mýtného pro Variantu 3 v roce 2021 a jeho srovnání s rokem 2019 

je uveden níže. 

 

 Dopad Varianty 3 na slevy na mýtném 

V případě Varianty 3 lze odhadnout, že objem slev bude minimálně o 7,5 % nižší, neboť 

navrhovaný poplatek za pozemní komunikaci je cca 92,5 % stávající sazby mýtného 

(za podmínky zachování dopravních výkonů těch, kteří o slevu požádali, měli na ni nárok a byla 

jim vyplacena), kdy Směrnice umožňuje poskytnout slevu na mýtném pouze z poplatku 

za pozemní komunikaci. V této souvislosti je ovšem nutné podotknout, že na objem slev 

má vliv rozložení a případné změny dopravních výkonů jednotlivých vozidel a také skutečnost, 

zda si o vyplacení slevy na mýtném zažádá každý do systému slev registrovaný provozovatel 

vozidla, k čemuž zpravidla nedochází. 

V rámci implementace Varianty 3 se nenavrhuje změna systému slev na mýtném. 

Návrh konkrétních sazeb mýtného a porovnání stávajících a navrhovaných sazeb 

mýtného pro Variantu 3 je uveden v příloze. 

Celkové dopady Varianty 3 

Mýtné (HGV+Autobusy)

2019 10 936,28

2021 11 734,39
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Náklady Varianty 2 lze spatřit pouze ve sníženém předpise mýtného pro autobusy ve výši 

cca 38 mil. Kč. 

Dlužno dodat, že zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného nebude mít náklady 

spojené se Systémem elektronického mýtného, který byl s požadavkem na zavedení třísložkové 

struktury sazeb mýtného poptán, zasmluvněn a dodán. 

Na druhou stranu Varianta 3 přináší navýšení předpokládaného předpisu mýtného ve výši 

cca 0,8 mld. Kč, čímž dojde k alespoň částečnému zajištění dostatečných příjmů Státního fondu 

dopravní infrastruktury pro rok 2021 a roky následující. K tomu je potřeba opětovně 

poznamenat, že platný střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro 

rok 2021 počítá s předpisem mýtného ve výši více jak 14 mld. Kč (přičemž tato varianta 

s předpokládaným předpisem mýtného ve výši 11 734,39 mil. Kč výhledu vůbec nedosahuje). 

V souvislosti s navýšením předpisu mýtného pro rok 2021 o cca 0,8 mld. Kč je nutné 

uvést, že v roce 2019 byl podíl tuzemských dopravců na předpisu mýtného ve výši cca 48,5 %, 

z čehož lze uvést, že na podnikatelské prostředí, a potažmo na spotřebitele, bude mít tato 

varianta dopad ve výši 0,37 mld. Kč. 

V případě, že by bylo shledáno zvýšení sazeb mýtného pro těžká nákladní vozidla 

motivujícím pro objíždění zpoplatněných pozemních komunikací, pak je nutné uvést, 

že 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 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 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 (menší komfort 

jízdy, ztráta času v souvislosti s případnou delší trasou či její členitostí a menším komfortem 

jízdy, vyšší spotřeba pohonných hmot, větší opotřebení pneumatik a samotného vozidla 

či jízdní soupravy, menší výkony související s časově delším vytížením vozidla či jízdní 

soupravy pro danou přepravu a většina přepravy realizované v režimu „na čas“). 
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Srovnání Varianty 1–3 v rámci odhadovaného předpisu mýtného v roce 2021. 

 
* HGV = nákladní vozidlo 

* PZH = poplatek za hluk z provozu 

* PZO = poplatek za znečištění ovzduší 

* PZK = poplatek za pozemní komunikaci 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě posouzení nákladů, výnosů, rizik a s tím spojených případných ztrát bylo 

stanoveno následující pořadí variant. 

Pořadí variant: 

Varianta 1 

Varianta 3 

Varianta 2 

Varianta 0 

S ohledem na výše uvedené důvody není pochyb o volbě Varianty 1 jako varianty vhodné 

k implementaci. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

coby provozovatel Systému elektronického mýtného, a Celní správa, coby orgán dohledu nad 

dodržováním mýtné povinnosti vyplývající se zákona o pozemních komunikacích. 

 

 

 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Autobusy 87,32 87,32 87,32

HGV - PZH 166,09 166,09 166,09

HGV - PZO 1 239,97 1 239,97 1 239,97

HGV - PZK 11 071,36 9 410,66 10 241,01
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Porovnání Variant 1–3 – Odhadovaný předpis mýtného v roce 2021
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6.  Přezkum účinnosti regulace  

Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je provozovatelem Systému 

elektronického mýtného, budou v průběhu roku 2021 sledovat dopady zavedení třísložkové 

struktury sazeb mýtného ve Variantě 1 a současně provedou posouzení těchto dopadů, ať už jde 

o pozitiva či negativa. 

 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Dne 24. srpna 2020 byly zahájeny veřejné konzultace s níže uvedenými subjekty: 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

 Státní fond dopravní infrastruktury, 

 Agrární komora České republiky, 

 Asociace krajů České republiky, 

 Hospodářská komora České republiky, 

 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 

 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, 

 Sdružení místních samospráv České republiky, 

 Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, 

 Svaz českých a moravských výrobních družstev, 

 Svaz dopravy České republiky, 

 Svaz měst a obcí České republiky, 

 Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 

 Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 

 Zemědělský svaz České republiky. 

Z konzultací vzešly tyto závěry a doporučení: 

1) akceptovatelnost Varianty 1 za současného snížení spotřební daně z nafty ve výši 2 Kč/l, 

jako nástroj zajištění konkurenceschopnosti českých dopravců (Sdružení automobilových 

dopravců ČESMAD BOHEMIA, Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu 

a dopravy České republiky), 

2) akceptovatelnost Varianty 3 za současného sledování dopravy realizované vozidly 

s hmotností nad 12 t na silnicích II. a III. třídy (Sdružení místních samospráv ČR), 

3) změna systému slev na mýtném s platností již pro rok 2020 (Sdružení automobilových 

dopravců ČESMAD BOHEMIA), 
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4) zrušení rozdělení poplatku za hluk z provozu na den a noc (Sdružení automobilových 

dopravců ČESMAD BOHEMIA, Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu 

a dopravy České republiky), 

5) zjednodušení rozdělení sazeb mýtného dle hmotnostních kategorií (Sdružení 

automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a Hospodářská komora České 

republiky), 

6) změna rozdělení sazeb mýtného podle počtu náprav – sjednocení nápravových skupin 

(Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a Hospodářská komora České 

republiky), 

7) přeřazení vozidel s emisní třídou EEV k vozidlům s emisní třídou EURO VI (Sdružení 

automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA), 

8) větší podpora vozidel na LNG (Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA 

a Svaz průmyslu a dopravy České republiky), 

9) požadavek připravenost mýtného kalkulátoru (Sdružení automobilových dopravců 

ČESMAD BOHEMIA), 

10) nevhodné shodné navýšení sazeb mýtného na dálnicích a na silnicích I. třídy (Sdružení 

automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Hospodářská komora České republiky 

a Svaz průmyslu a dopravy České republiky), 

11) identifikace dopadů na straně uživatelů (Sdružení automobilových dopravců ČESMAD 

BOHEMIA a Hospodářská komora České republiky), 

12) účelová vázanost poplatku za hluk z provozu (Sdružení místních samospráv ČR), 

13) nižší motivace k obnově zastaralých vozidel (Sdružení místních samospráv ČR). 

Ad 1) Problematika spotřební daně z pohonných hmot není v působnosti Ministerstva 

dopravy, nýbrž v působnosti Ministerstva financí. V této souvislosti je nutné podotknout, 

že Ministerstvo dopravy považuje snížení spotřební daně z pohonných hmot, resp. z nafty 

za nástroj zvyšování konkurenceschopnosti české mezinárodní kamionové dopravy. 

Ad 2) Ministerstvo dopravy není názoru, že by zpoplatněné pozemní komunikace byly 

ve velké míře objížděny. Dlužno dodat, že doposud nikdo nedoložil relevantní informace o tom, 

že by rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 860 km k 1. lednu 2020 vedlo 

k objíždění těchto pozemních komunikací po silnicích II. a III. třídy. S ohledem na to, že silnice 

II. a III. třídy jsou ve vlastnictví jednotlivých krajů, nikoliv státu, je na krajích, aby dopravu 

na silnicích II. a III. třídy sledovaly. 

Ad 3) V rámci implementace Varianty 1 se navrhuje jako nástroj minimalizace dopadů 

zvýšení sazeb mýtného v této variantě úprava systému slev na mýtném, čímž se dosáhne 

vyššího objemu slev na mýtném o cca 43 mil. Kč. 

Ad 4) Zrušení rozdělení poplatku za hluk z provozu na den a noc není pro Ministerstvo 

dopravy akceptovatelné, neboť tímto rozdělením je jednak naplněn zákon o pozemních 

komunikacích a také Směrnice. Současně rozdělení poplatku za hluk z provozu na den a noc 

reflektuje vetší negativní vliv hluku z provozu na obyvatele a životní prostředí. 
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Ad 5) Ministerstvo dopravy shledává návrh rozdělení sazeb mýtného do 3 hmotnostních 

kategorií za vhodný, každopádně v roce 2021 vyhodnotí toto rozdělení sazeb mýtného dle 

hmotnostních kategorií. Dlužno dodat, že rozdělení sazeb mýtného podle hmotností 

je ve Spolkové republice Německo o něco složitější. 

Ad 6) Ministerstvo dopravy shledává návrh rozdělení sazeb mýtného do nápravových 

kategorií za vhodný. Dlužno dodat, že rozdělení sazeb mýtného podle počtu náprav 

je v Rakouské republice obdobný (2, 3, 4 a více náprav). Ve Spolkové republice Německo 

je toto dělení zakomponováno do dělení sazeb mýtného podle hmotností, což je o něco 

složitější. 

Ad 7) Ministerstvo dopravy odmítá zařadit emisní třídu EEV k emisní třídě EURO VI. 

Stejné zařazení emisní třídy EEV k emisní třídě EURO V mají jak ve Spolkové republice 

Německo, tak v Rakouské republice. 

Ad 8) Zařazení vozidel na LNG do emisní kategorie ≥EURO VI stupeň D a s tím 

související nulový poplatek za znečištění ovzduší považuje Ministerstvo dopravy za dostačující 

podporu těchto vozidel. Dlužno dodat, že jakékoliv jiné odchylky (např. snížení poplatku 

za pozemní komunikaci u těchto vozidel) jsou nekoncepční, nesystémové a nespravedlivé vůči 

ostatním vozidlům v Systému elektronického mýtného. 

Ad 9) Ministerstvo dopravy předpokládá včasnou připravenost mýtného kalkulátoru, 

a to dokonce před 1. lednem 2021. 

Ad 10) Ministerstvo dopravy odmítá shodné navýšení sazeb mýtného na dálnicích 

a silnicích I. třídy. Vyšší nárůst je dán tím, že poplatek za znečistění ovzduší a poplatek za hluk 

z provozu jsou pro dálnice a silnice I. třídy nominálně stejné, ovšem sazby mýtného pro silnice 

I. třídy jsou řádově nižší, tudíž procento navýšení je u silnic I. třídy vyšší. Jakýkoliv zásah 

do poplatku za znečištění ovzduší (ve vztahu k silnicím I. třídy) či dokonce do poplatku 

za pozemní komunikaci (ve vztahu k dálnicím), za účelem sjednocení procentního navýšení, 

by byl nekoncepční a nesystémový. V případě navýšení poplatku za pozemní komunikaci 

u dálnic by došlo k možnému překročení maximálního váženého průměru tohoto poplatku. 

V případě snížení poplatku za znečištění ovzduší u silnic I. třídy by byla popřena samotná 

podstata tohoto poplatku, tzn., že by vozidla na silnicích I. třídy méně znečišťovala ovzduší 

a tím zatěžovala životní prostředí a obyvatele. 

Ad 11) Ministerstvo dopravy neidentifikovalo žádné dopady na uživatele Systému 

elektronického mýtného. 

Ad 12) Vzhledem k tomu, že je ve všech variantách celkový předpis mýtného v rámci 

poplatku za hluk z provozu cca 166 mil. Kč a Ředitelství silnic a dálnic ČR ročně realizuje řadu 

finančně náročných protihlukových opatření, není nutné přímo vázat tyto finanční prostředky 

na protihluková opatření. 

Ad 13) Nastavení poplatku za znečištění ovzduší je plně v souladu se Směrnicí. Lze 

ovšem konstatovat, že v porovnání s předchozím (přísným) nastavením sazeb mýtného 

ve vztahu k emisním třídám je navržené nastavení benevolentnější k vozidlům s horšími 

emisními třídami. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Václav Krumphanzl 

ředitel 

Odbor pozemních komunikací 

Ministerstvo dopravy 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Tel.: 225 131 407 

E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.cz 
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VARIANTA 1 – SAZBY MÝTNÉHO NA ÚROVNI MAXIMA STANOVENÉHO NA ZÁKLADĚ SMĚRNICE 

Návrh sazeb mýtného pro Variantu 1 je uveden níže. Současně je zde uvedeno jejich porovnání se současnou tarifní strukturou sazeb mýtného 

platnou do konce roku 2020. 

Den                 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,056 0,076 0,096 0,116 0,048 0,064 0,081 0,099 0,044 0,060 0,076 0,092 0,042 0,056 0,071 0,086 

<7,5 t; 12 t) 1,163 1,563 1,983 2,408 0,985 1,324 1,680 2,040 0,918 1,234 1,566 1,901 0,861 1,157 1,468 1,782 

≥12 t 3,045 4,091 5,191 6,295 2,580 3,466 4,398 5,333 2,404 3,230 4,099 4,969 2,253 3,028 3,842 4,657 

Stávající sazby 

mýtného 
 3,34  2,82  5,70  4,81  8,24  6,97  8,24  6,97 1,83 3,13 4,52 4,52 1,67 2,85 4,12 4,12 1,67 2,85 4,12 4,12 

 
                

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,036 0,048 0,061 0,074 0,027 0,037 0,047 0,057 0,024 0,032 0,041 0,050 0,021 0,029 0,036 0,044 

<7,5 t; 12 t) 0,743 0,998 1,266 1,537 0,565 0,759 0,963 1,170 0,498 0,669 0,849 1,031 0,440 0,592 0,751 0,912 

≥12 t 1,944 2,611 3,314 4,016 1,479 1,987 2,521 3,053 1,303 1,751 2,222 2,689 1,153 1,549 1,965 2,378 

Stávající sazby 

mýtného 
1,58 1,33 2,74 2,31 3,92 3,31 3,92 3,31 0,87 1,50 2,15 2,15 0,79 1,37 1,96 1,96 0,79 1,37 1,96 1,96 

                 
Noc                 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,057 0,076 0,096 0,117 0,048 0,064 0,082 0,099 0,045 0,060 0,076 0,093 0,042 0,056 0,072 0,087 

<7,5 t; 12 t) 1,169 1,571 1,993 2,421 0,992 1,332 1,691 2,053 0,924 1,242 1,576 1,914 0,867 1,165 1,478 1,795 

≥12 t 3,060 4,112 5,218 6,324 2,596 3,487 4,425 5,361 2,420 3,251 4,126 4,997 2,269 3,049 3,869 4,686 
 

                

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,036 0,049 0,062 0,075 0,028 0,037 0,047 0,057 0,024 0,033 0,042 0,050 0,022 0,029 0,037 0,045 

<7,5 t; 12 t) 0,749 1,006 1,276 1,550 0,571 0,767 0,974 1,182 0,504 0,677 0,859 1,043 0,446 0,600 0,761 0,924 

≥12 t 1,960 2,633 3,341 4,044 1,495 2,008 2,548 3,082 1,319 1,772 2,249 2,718 1,168 1,570 1,992 2,406 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)



4 
 

Pro porovnání absolutních hodnot stávajících a navrhovaných sazeb mýtného byly použity sazby mýtného pro ostatní časové období, tj. mimo 

páteční zvýšené sazby mýtného v čase 15:00–20:00 hod.  

V tabulkách uvedených níže je rozpad výše uvedeného návrhu sazeb mýtného pro Variantu 1 na jednotlivé poplatky. 

Výše poplatku za pozemní komunikaci [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0411 0,0552 0,0700 0,0850 

<7,5 t; 12 t) 0,8487 1,1403 1,4470 1,7573 

≥12 t 2,2216 2,9849 3,7878 4,6000 

Výše poplatku za pozemní komunikaci [Kč/km]  

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0207 0,0278 0,0353 0,0429 

<7,5 t; 12 t) 0,4282 0,5753 0,7300 0,8865 

≥12 t 1,1208 1,5059 1,9109 2,3207 

 

Výše poplatku za znečištění ovzduší [Kč/km] 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0146 0,0196 0,0249 0,0303 0,0060 0,0081 0,0103 0,0125 0,0028 0,0037 0,0047 0,0058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

<7,5 t; 12 t) 0,3022 0,4061 0,5153 0,6258 0,1246 0,1674 0,2125 0,2580 0,0575 0,0772 0,0980 0,1190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

≥12 t 0,7911 1,0629 1,3488 1,6380 0,3262 0,4382 0,5561 0,6754 0,1505 0,2021 0,2565 0,3115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Výše poplatku za znečištění ovzduší [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0146 0,0196 0,0249 0,0303 0,0060 0,0081 0,0103 0,0125 0,0028 0,0037 0,0047 0,0058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

<7,5 t; 12 t) 0,3022 0,4061 0,5153 0,6258 0,1246 0,1674 0,2125 0,2580 0,0575 0,0772 0,0980 0,1190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

≥12 t 0,7911 1,0629 1,3488 1,6380 0,3262 0,4382 0,5561 0,6754 0,1505 0,2021 0,2565 0,3115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Den     
Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 

<7,5 t; 12 t) 0,0121 0,0163 0,0207 0,0251 

≥12 t 0,0318 0,0427 0,0542 0,0572 

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 

<7,5 t; 12 t) 0,0121 0,0163 0,0207 0,0251 

≥12 t 0,0318 0,0427 0,0542 0,0572 

Noc     
Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 

<7,5 t; 12 t) 0,0182 0,0245 0,0311 0,0377 

≥12 t 0,0477 0,0641 0,0813 0,0858 

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 

<7,5 t; 12 t) 0,0182 0,0245 0,0311 0,0377 

≥12 t 0,0477 0,0641 0,0813 0,0858 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)
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Níže je uvedeno porovnání stávajících a navrhovaných sazeb mýtného. 

Den                     

Dálnice 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 35 % 27 % 24 % 29 % 41 % 32 % 28 % 35 % 54 % 42 % 37 % 45 % 55 % 43 % 38 % 46 % 52 % 41 % 36 % 43 % 

≥12 t 91 % 72 % 63 % 76 % 108 % 85 % 74 % 90 % 141 % 111 % 97 % 118 % 144 % 113 % 99 % 121 % 135 % 106 % 93 % 113 % 
                     

Silnice I. třídy 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 47 % 36 % 32 % 39 % 56 % 43 % 38 % 46 % 65 % 51 % 45 % 54 % 63 % 49 % 43 % 53 % 56 % 43 % 38 % 47 % 

≥12 t 123 % 95 % 85 % 102 % 146 % 113 % 100 % 121 % 170 % 132 % 117 % 142 % 165 % 128 % 113 % 137 % 146 % 113 % 100 % 121 % 

                     
Noc                     

Dálnice 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 35 % 28 % 24 % 29 % 41 % 33 % 29 % 35 % 54 % 43 % 37 % 45 % 55 % 44 % 38 % 46 % 52 % 41 % 36 % 44 % 

≥12 t 92 % 72 % 63 % 77 % 109 % 85 % 75 % 91 % 142 % 111 % 98 % 119 % 145 % 114 % 100 % 121 % 136 % 107 % 94 % 114 % 
                     

Silnice I. třídy 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 47 % 37 % 33 % 40 % 56 % 44 % 39 % 47 % 66 % 51 % 45 % 55 % 64 % 49 % 44 % 53 % 57 % 44 % 39 % 47 % 

≥12 t 124 % 96 % 85 % 103 % 147 % 114 % 101 % 122 % 172 % 134 % 119 % 143 % 167 % 129 % 115 % 139 % 148 % 115 % 102 % 123 % 

Vzhledem k rozdělení tarifní tabulky na základě hmotnostních kategorií (v současnosti dělení dle hmotnostních kategorií není) dojde při nové 

struktuře tarifní tabulky platné od roku 2021 ke spravedlivější tarifikaci mezi jednotlivými hmotnostními kategoriemi vozidel, jejímž důsledkem 

je značné snížení sazeb mýtného pro nákladní vozidla s hmotností do 12 t. Tímto rozdělením dojde ke spravedlivějšímu zpoplatnění vozidel 

s hmotností do 12 t, neboť rozdíl mezi destrukčními účinky na pozemní komunikaci (opotřebení pozemní komunikace) vozidel do 7,5 t a vozidel 

nad 12 t je diametrálně odlišný. Pro určení vlivu konkrétního vozidla na pozemní komunikaci se používají indexy, a to index náprav a index 

hmotnosti, které tvoří složený index, pomocí něhož se určí rozdělení dopravních výkonů v souvislosti s vlivem těchto vozidel na pozemní 

komunikaci. Indexy opět vychází ze studie Handbook on the External Costs of Transport Version 2019.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)
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VARIANTA 2 – SAZBY MÝTNÉHO  NA ÚROVNI VÝŠE PŘEDEPSANÉHO MÝTNÉHO V ROCE 2019  

Návrh sazeb mýtného pro Variantu 2 je uveden níže. Současně je zde uvedeno jejich porovnání se současnou tarifní strukturou sazeb mýtného 

platnou do konce roku 2020. 

Den                 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,050 0,067 0,085 0,104 0,042 0,056 0,071 0,086 0,038 0,051 0,065 0,079 0,035 0,048 0,060 0,073 

<7,5 t; 12 t) 1,036 1,392 1,766 2,145 0,858 1,153 1,463 1,777 0,791 1,063 1,349 1,638 0,734 0,986 1,251 1,519 

≥12 t 2,711 3,643 4,623 5,605 2,246 3,018 3,830 4,643 2,071 2,782 3,530 4,279 1,920 2,580 3,274 3,967 

Stávající sazby 

mýtného 
3,34 2,82 5,70 4,81 8,24 6,97 8,24 6,97 1,83 3,13 4,52 4,52 1,67 2,85 4,12 4,12 1,67 2,85 4,12 4,12 

 
                

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,033 0,044 0,056 0,068 0,024 0,033 0,041 0,050 0,021 0,028 0,036 0,043 0,018 0,024 0,031 0,038 

<7,5 t; 12 t) 0,678 0,911 1,157 1,404 0,501 0,673 0,854 1,037 0,434 0,583 0,739 0,898 0,376 0,505 0,641 0,779 

≥12 t 1,776 2,386 3,027 3,668 1,311 1,761 2,235 2,705 1,135 1,525 1,935 2,341 0,984 1,323 1,678 2,030 

Stávající sazby 

mýtného 
1,58 1,33 2,74 2,31 3,92 3,31 3,92 3,31 0,87 1,50 2,15 2,15 0,79 1,37 1,96 1,96 0,79 1,37 1,96 1,96 

                 
Noc                 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,050 0,068 0,086 0,104 0,042 0,056 0,071 0,087 0,039 0,052 0,066 0,080 0,036 0,048 0,061 0,074 

<7,5 t; 12 t) 1,042 1,400 1,776 2,157 0,864 1,161 1,473 1,789 0,797 1,071 1,359 1,650 0,740 0,994 1,261 1,531 

≥12 t 2,727 3,664 4,650 5,634 2,262 3,039 3,857 4,671 2,087 2,803 3,557 4,307 1,936 2,601 3,301 3,996 
 

                

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,033 0,044 0,056 0,069 0,025 0,033 0,042 0,051 0,021 0,029 0,036 0,044 0,018 0,025 0,032 0,038 

<7,5 t; 12 t) 0,684 0,920 1,167 1,417 0,507 0,681 0,864 1,049 0,440 0,591 0,750 0,910 0,382 0,513 0,652 0,791 

≥12 t 1,791 2,407 3,054 3,696 1,327 1,782 2,262 2,734 1,151 1,546 1,962 2,370 1,000 1,344 1,706 2,058 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)
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Pro porovnání absolutních hodnot stávajících a navrhovaných sazeb mýtného byly použity sazby mýtného pro ostatní časové období, tj. mimo 

páteční zvýšené sazby mýtného v čase 15:00–20:00 hod. 

V tabulkách uvedených níže je rozpad výše uvedeného návrhu sazeb mýtného pro Variantu 2 na jednotlivé poplatky. 

Výše poplatku za pozemní komunikaci [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0349 0,0469 0,0595 0,0723 

<7,5 t; 12 t) 0,7214 0,9693 1,2300 1,4937 

≥12 t 1,8884 2,5372 3,2197 3,9100 

Výše poplatku za pozemní komunikaci [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0176 0,0237 0,0300 0,0365 

<7,5 t; 12 t) 0,3639 0,4890 0,6205 0,7536 

≥12 t 0,9527 1,2800 1,6243 1,9726 

 

Výše poplatku za znečištění ovzduší [Kč/km] 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0146 0,0196 0,0249 0,0303 0,0060 0,0081 0,0103 0,0125 0,0028 0,0037 0,0047 0,0058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

<7,5 t; 12 t) 0,3022 0,4061 0,5153 0,6258 0,1246 0,1674 0,2125 0,2580 0,0575 0,0772 0,0980 0,1190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

≥12 t 0,7911 1,0629 1,3488 1,6380 0,3262 0,4382 0,5561 0,6754 0,1505 0,2021 0,2565 0,3115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Výše poplatku za znečištění ovzduší [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0146 0,0196 0,0249 0,0303 0,0060 0,0081 0,0103 0,0125 0,0028 0,0037 0,0047 0,0058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

<7,5 t; 12 t) 0,3022 0,4061 0,5153 0,6258 0,1246 0,1674 0,2125 0,2580 0,0575 0,0772 0,0980 0,1190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

≥12 t 0,7911 1,0629 1,3488 1,6380 0,3262 0,4382 0,5561 0,6754 0,1505 0,2021 0,2565 0,3115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)
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Den     
Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 

<7,5 t; 12 t) 0,0121 0,0163 0,0207 0,0251 

≥12 t 0,0318 0,0427 0,0542 0,0572 

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 

<7,5 t; 12 t) 0,0121 0,0163 0,0207 0,0251 

≥12 t 0,0318 0,0427 0,0542 0,0572 

Noc     
Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 

<7,5 t; 12 t) 0,0182 0,0245 0,0311 0,0377 

≥12 t 0,0477 0,0641 0,0813 0,0858 

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5+ 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 

<7,5 t; 12 t) 0,0182 0,0245 0,0311 0,0377 

≥12 t 0,0477 0,0641 0,0813 0,0858 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)
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Níže je uvedeno porovnání stávajících a navrhovaných sazeb mýtného. 

Den                     

Dálnice 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 31 % 24 % 21 % 26 % 37 % 29 % 25 % 31 % 47 % 37 % 32 % 39 % 47 % 37 % 33 % 40 % 44 % 35 % 30 % 37 % 

≥12 t 81 % 64 % 56 % 68 % 96 % 76 % 66 % 80 % 123 % 96 % 85 % 103 % 124 % 98 % 86 % 104 % 115 % 91 % 79 % 96 % 
                     

Silnice I. třídy 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 43 % 33 % 30 % 36 % 51 % 39 % 35 % 42 % 58 % 45 % 40 % 48 % 55 % 43 % 38 % 46 % 48 % 37 % 33 % 40 % 

≥12 t 112 % 87 % 77 % 94 % 134 % 103 % 91 % 111 % 151 % 117 % 104 % 126 % 144 % 111 % 99 % 119 % 125 % 97 % 86 % 104 % 

                     
Noc                     

Dálnice 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 31 % 25 % 22 % 26 % 37 % 29 % 25 % 31 % 47 % 37 % 33 % 40 % 48 % 38 % 33 % 40 % 44 % 35 % 31 % 37 % 

≥12 t 82 % 64 % 56 % 68 % 97 % 76 % 67 % 81 % 124 % 97 % 85 % 103 % 125 % 98 % 86 % 105 % 116 % 91 % 80 % 97 % 
                     

Silnice I. třídy 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 43 % 34 % 30 % 36 % 51 % 40 % 35 % 43 % 58 % 45 % 40 % 49 % 56 % 43 % 38 % 46 % 48 % 37 % 33 % 40 % 

≥12 t 113 % 88 % 78 % 94 % 135 % 104 % 92 % 112 % 152 % 119 % 105 % 127 % 146 % 113 % 100 % 121 % 127 % 98 % 87 % 105 % 

Vzhledem k rozdělení tarifní tabulky na základě hmotnostních kategorií (v současnosti dělení dle hmotnostních kategorií není) dojde při nové 

struktuře tarifní tabulky platné od roku 2021 ke spravedlivější tarifikaci mezi jednotlivými hmotnostními kategoriemi vozidel, jejímž důsledkem 

je značné snížení sazeb mýtného pro nákladní vozidla s hmotností do 12 t. Tímto rozdělením dojde ke spravedlivějšímu zpoplatnění vozidel 

s hmotností do 12 t, neboť rozdíl mezi destrukčními účinky na pozemní komunikaci (opotřebení pozemní komunikace) vozidel do 7,5 t a vozidel 

nad 12 t je diametrálně odlišný. Pro určení vlivu konkrétního vozidla na pozemní komunikaci se používají indexy, a to index náprav a index 

hmotnosti, které tvoří složený index, pomocí něhož se určí rozdělení dopravních výkonů v souvislosti s vlivem těchto vozidel na pozemní 

komunikaci. Indexy opět vychází ze studie Handbook on the External Costs of Transport Version 2019. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)



11 
 

VARIANTA 3 – SAZBY MÝTNÉHO NA ÚROVNI STŘEDNÍ HODNOTY VÝŠE PŘEDEPSANÉHO MÝTNÉHO VARIANTY 

1 A 2 

Návrh konkrétních sazeb mýtného pro Variantu 3 je uveden níže. Současně je zde uvedeno jejich porovnání se současnou tarifní strukturou sazeb 

mýtného platnou do konce roku 2020. 

Den                 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,053 0,071 0,091 0,110 0,045 0,060 0,076 0,092 0,041 0,056 0,070 0,086 0,039 0,052 0,066 0,080 

<7,5 t; 12 t) 1,099 1,477 1,874 2,276 0,922 1,239 1,572 1,909 0,855 1,148 1,457 1,770 0,797 1,071 1,359 1,651 

≥12 t 2,878 3,867 4,907 5,950 2,413 3,242 4,114 4,988 2,237 3,006 3,814 4,624 2,087 2,804 3,558 4,312 

Stávající sazby 

mýtného 
3,34 2,82 5,70 4,81 8,24 6,97 8,24 6,97 1,83 3,13 4,52 4,52 1,67 2,85 4,12 4,12 1,67 2,85 4,12 4,12 

 
                

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,034 0,046 0,059 0,071 0,026 0,035 0,044 0,053 0,023 0,030 0,038 0,047 0,020 0,027 0,034 0,041 

<7,5 t; 12 t) 0,710 0,955 1,211 1,471 0,533 0,716 0,908 1,103 0,466 0,626 0,794 0,964 0,408 0,548 0,696 0,845 

≥12 t 1,860 2,499 3,171 3,842 1,395 1,874 2,378 2,879 1,219 1,638 2,078 2,515 1,069 1,436 1,822 2,204 

Stávající sazby 

mýtného 
1,58 1,33 2,74 2,31 3,92 3,31 3,92 3,31 0,87 1,25 2,15 2,15 0,87 1,50 2,15 2,15 0,79 1,37 1,96 1,96 

                 
Noc                 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,053 0,072 0,091 0,111 0,045 0,060 0,077 0,093 0,042 0,056 0,071 0,086 0,039 0,052 0,066 0,080 

<7,5 t; 12 t) 1,106 1,485 1,885 2,289 0,928 1,247 1,582 1,921 0,861 1,156 1,468 1,782 0,803 1,079 1,370 1,663 

≥12 t 2,894 3,888 4,934 5,979 2,429 3,263 4,141 5,016 2,253 3,027 3,842 4,652 2,103 2,825 3,585 4,341 
 

                

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,035 0,047 0,059 0,072 0,026 0,035 0,044 0,054 0,023 0,031 0,039 0,047 0,020 0,027 0,034 0,041 

<7,5 t; 12 t) 0,717 0,963 1,222 1,484 0,539 0,724 0,919 1,116 0,472 0,634 0,804 0,977 0,414 0,557 0,706 0,858 

≥12 t 1,876 2,520 3,198 3,870 1,411 1,895 2,405 2,908 1,235 1,659 2,105 2,544 1,084 1,457 1,849 2,232 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)
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Pro porovnání absolutních hodnot stávajících a navrhovaných sazeb mýtného byly použity sazby mýtného pro ostatní časové období, tj. mimo 

páteční zvýšené sazby mýtného v čase 15:00–20:00 hod. 

V tabulkách uvedených níže je rozpad výše uvedeného návrhu sazeb mýtného pro Variantu 3 na jednotlivé poplatky. 

Výše poplatku za pozemní komunikaci [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0380 0,0510 0,0647 0,0786 

<7,5 t; 12 t) 0,7851 1,0548 1,3385 1,6255 

≥12 t 2,0550 2,7611 3,5037 4,2550 

Výše poplatku za pozemní komunikaci [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0192 0,0257 0,0327 0,0397 

<7,5 t; 12 t) 0,3961 0,5321 0,6753 0,8201 

≥12 t 1,0367 1,3929 1,7676 2,1466 

 

Výše poplatku za znečištění ovzduší [Kč/km] 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0146 0,0196 0,0249 0,0303 0,0060 0,0081 0,0103 0,0125 0,0028 0,0037 0,0047 0,0058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

<7,5 t; 12 t) 0,3022 0,4061 0,5153 0,6258 0,1246 0,1674 0,2125 0,2580 0,0575 0,0772 0,0980 0,1190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

≥12 t 0,7911 1,0629 1,3488 1,6380 0,3262 0,4382 0,5561 0,6754 0,1505 0,2021 0,2565 0,3115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Výše poplatku za znečištění ovzduší [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0146 0,0196 0,0249 0,0303 0,0060 0,0081 0,0103 0,0125 0,0028 0,0037 0,0047 0,0058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

<7,5 t; 12 t) 0,3022 0,4061 0,5153 0,6258 0,1246 0,1674 0,2125 0,2580 0,0575 0,0772 0,0980 0,1190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

≥12 t 0,7911 1,0629 1,3488 1,6380 0,3262 0,4382 0,5561 0,6754 0,1505 0,2021 0,2565 0,3115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Den     

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 5+ 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 

<7,5 t; 12 t) 0,0121 0,0163 0,0207 0,0251 

≥12 t 0,0318 0,0427 0,0542 0,0572 

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 5+ 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 

<7,5 t; 12 t) 0,0121 0,0163 0,0207 0,0251 

≥12 t 0,0318 0,0427 0,0542 0,0572 

Noc     

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 3 4 5+ 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 

<7,5 t; 12 t) 0,0182 0,0245 0,0311 0,0377 

≥12 t 0,0477 0,0641 0,0813 0,0858 

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 3 4 5+ 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 

<7,5 t; 12 t) 0,0182 0,0245 0,0311 0,0377 

≥12 t 0,0477 0,0641 0,0813 0,0858 
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Níže je uvedeno porovnání stávajících a navrhovaných sazeb mýtného. 

Den                     

Dálnice 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 33 % 26 % 23 % 28 % 39 % 31 % 27 % 33 % 50 % 40 % 35 % 42 % 51 % 40 % 35 % 43 % 48 % 38 % 33 % 40 % 

≥12 t 86 % 68 % 60 % 72 % 102 % 80 % 70 % 85 % 132 % 104 % 91 % 110 % 134 % 105 % 93 % 112 % 125 % 98 % 86 % 105 % 
                     

Silnice I. třídy 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 45 % 35 % 31 % 38 % 53 % 41 % 37 % 44 % 61 % 48 % 42 % 51 % 59 % 46 % 41 % 49 % 52 % 40 % 36 % 43 % 

≥12 t 118 % 91 % 81 % 98 % 140 % 108 % 96 % 116 % 160 % 125 % 111 % 134 % 154 % 120 % 106 % 128 % 135 % 105 % 93 % 112 % 

                     
Noc                     

Dálnice 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 33 % 26 % 23 % 28 % 39 % 31 % 27 % 33 % 51 % 40 % 35 % 43 % 52 % 41 % 36 % 43 % 48 % 38 % 33 % 40 % 

≥12 t 87 % 68 % 60 % 73 % 103 % 81 % 71 % 86 % 133 % 104 % 92 % 111 % 135 % 106 % 93 % 113 % 126 % 99 % 87 % 105 % 
                     

Silnice I. třídy 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V EEV, EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

(3,5 t; 7,5 t) 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

<7,5 t; 12 t) 45 % 35 % 31 % 38 % 54 % 42 % 37 % 45 % 62 % 48 % 43 % 52 % 60 % 46 % 41 % 50 % 5 2% 41 % 36 % 44 % 

≥12 t 119 % 92 % 82 % 99 % 141 % 109 % 97 % 117 % 162 % 126 % 112 % 135 % 156 % 121 % 107 % 130 % 137 % 106 % 94 % 114 % 

Vzhledem k rozdělení tarifní tabulky na základě hmotnostních kategorií (v současnosti dělení dle hmotnostních kategorií není) dojde při nové 

struktuře tarifní tabulky platné od roku 2021 ke spravedlivější tarifikaci mezi jednotlivými hmotnostními kategoriemi vozidel, jejímž důsledkem 

je značné snížení sazeb mýtného pro nákladní vozidla s hmotností do 12 t. Tímto rozdělením dojde ke spravedlivějšímu zpoplatnění vozidel 

s hmotností do 12 t, neboť rozdíl mezi destrukčními účinky na pozemní komunikaci (opotřebení pozemní komunikace) vozidel do 7,5 t a vozidel 

nad 12 t je diametrálně odlišný. Pro určení vlivu konkrétního vozidla na pozemní komunikaci se používají indexy, a to index náprav a index 

hmotnosti, které tvoří složený index, pomocí něhož se určí rozdělení dopravních výkonů v souvislosti s vlivem těchto vozidel na pozemní 

komunikaci. Indexy opět vychází ze studie Handbook on the External Costs of Transport Version 2019.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)
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HODNOTY POPLATKU ZA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

STANOVENÉ SMĚRNICÍ  

Na základě čl. 4.1. přílohy IIIa Směrnice bylo k výpočtu nákladů v důsledku znečištění ovzduší 

provozem přistoupeno na základě vědecky doložené alternativní metody výpočtu založené 

na studii Handbook on the External Costs of Transport Version 2019. Hodnoty nákladů 

v důsledků znečištění ovzduší vypočtené na základě této metody překročily jednotkové hodnoty 

uvedené v tabulce č. 1 přílohy IIIb Směrnice, a proto byly pro potřeby stanovení výše poplatku 

za znečištění ovzduší do modelu zahrnuty maximální účtovatelné náklady v důsledku znečištění 

ovzduší stanovené v tabulce č. 1 přílohy IIIb Směrnice. 

V modelu není přistoupeno k rozlišení pozemních komunikací na příměstské a meziměstské, 

tzn., že jak pro dálnice, tak pro silnice I. třídy jsou do modelu zahrnuty hodnoty 

pro meziměstské pozemní komunikace, což lze považovat za konzervativní přístup. Důvodem 

je fakt, že Směrnice neposkytuje nástroj na rozlišení/určení příměstské a meziměstské pozemní 

komunikace, proto by se jednalo o značně komplikovaný postup, který by současně přinesl 

složitější strukturu sazeb mýtného (v rozlišení na příměstské a meziměstské pozemní 

komunikace). 

Dálnice Kurz (2017): 25,995 
   

Dálnice 

Max. výše poplatku ze 

znečištění ovzduší ze 

Směrnice pro 

meziměstské pozemní 

komunikace (€c/vzkm), 

rok 2018 

PZO po 

zohlednění max. 

hodnot ze 

Směrnice €/km, 

2018 

PZO 

Kč/km, 

2018 

PZO 

Kč/km, 

2018 

Dopravní 

výkony v 

emisních 

kategoriích 

Max. 

vážený 

PZO 

(2018) 

EURO 0 12,90 0,13 3,35 

0,86 8 % 

0,39 

EURO I 8,60 0,09 2,24 

EURO II 7,60 0,08 1,98 

EURO III 6,50 0,07 1,69 

EURO IV 3,30 0,03 0,86 

EURO V 2,20 0,02 0,57 0,57 22 % 

EEV, EURO VI stupeň A–C 1,10 0,01 0,29 0,29 70 % 

≥EURO VI stupeň D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 

 

Silnice I. třídy Kurz (2017): 25,995 
   

Silnice I. třídy 

Max. výše poplatku ze 

znečištění ovzduší ze 

Směrnice pro 

meziměstské pozemní 

komunikace (€c/vzkm), 

rok 2018 

PZO po 

zohlednění max. 

hodnot ze 

Směrnice €/km, 

2018 

PZO 

Kč/km, 

2018 

PZO 

Kč/km, 

2018 

Dopravní 

výkony v 

emisních 

kategoriích 

Max. 

vážený 

PZO 

(2018) 

EURO 0 12,90 0,13 3,35 

0,86 14 % 

0,45 

EURO I 8,60 0,09 2,24 

EURO II 7,60 0,08 1,98 

EURO III 6,50 0,07 1,69 

EURO IV 3,30 0,03 0,86 

EURO V 2,20 0,02 0,57 0,57 27 % 

EEV, EURO VI stupeň A–C 1,10 0,01 0,29 0,29 59 % 

≥EURO VI stupeň D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 
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HODNOTY POPLATKU ZA HLUK Z DOPRAVY STANOVENÉ 

SMĚRNICÍ 

Na základě čl. 4.2. přílohy IIIa Směrnice bylo k výpočtu nákladů v důsledku znečištění 

v důsledku hluku z provozu přistoupeno na základě vědecky doložené alternativní metody 

výpočtu založené na studii Handbook on the External Costs of Transport Version 2019. 

Hodnoty nákladů v důsledků hluku z provozu vypočtené na základě této metody překročily 

jednotkové hodnoty uvedené v tabulce č. 2 přílohy IIIb Směrnice, a proto byly pro potřeby 

stanovení výše poplatku za hluk z provozu do modelu zahrnuty maximální účtovatelné náklady 

v důsledku hluku z provozu stanovené v tabulce č. 2 přílohy IIIb Směrnice. 

V modelu není přistoupeno k rozlišení pozemních komunikací na příměstské a meziměstské, 

tzn., že jak pro dálnice, tak pro silnice I. třídy jsou do modelu zahrnuty hodnoty pro 

meziměstské pozemní komunikace, což lze opět považovat za konzervativní přístup. Důvodem 

je fakt, že Směrnice neposkytuje nástroj na rozlišení/určení příměstské a meziměstské pozemní 

komunikace, proto by se jednalo o značně komplikovaný postup, který by současně přinesl 

složitější strukturu sazeb mýtného (v rozlišení na příměstské a meziměstské pozemní 

komunikace). 

Dálnice Kurz (2017): 25,995 
  

Den / Noc 
Typ hustoty 

dopravy 

Max. výše poplatku v 

důsledku hluku z provozu 

ze Směrnice pro 

meziměstské pozemní 

komunikace (€c/vkm), 

rok 2018 

Meziměstská 

Kč/vkm 

(2018) 

Dopravní 

výkony v 

jednotlivých 

kategoriích 

Maximální 

vážený PZH 

Den 
Dense 

0,22 0,057 85 % 

0,061 
Thin 

Noc 
Dense 

0,33 0,086 15 % 
Thin 

 

Silnice I. třídy Kurz (2017): 25,995 
  

Den / Noc 
Typ hustoty 

dopravy 

Max. výše poplatku v 

důsledku hluku z provozu 

ze Směrnice pro 

meziměstské pozemní 

komunikace (€c/vkm), rok 

2018 

Meziměstská 

Kč/vkm 

(2018) 

Dopravní 

výkony v 

jednotlivých 

kategoriích 

Maximální 

vážený PZH 

Den 

Dense 

0,22 0,057 85% 

0,061 
Thin 

Noc 
Dense 

0,33 0,086 15% 
Thin 
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NÁVRH SAZEB MÝTNÉHO PRO AUTOBUSY  

Níže je uveden návrh sazeb mýtného pro autobusy s rozdělením do emisních a hmotnostních 

kategorií a podle období dne (den a noc) a počtu náprav s tím, že v tomto případě se jedná 

o pouze o dvě nápravové skupiny, a to 2 nápravy a 3 a více náprav, a to z důvodu zachování 

jednoduché struktury sazeb mýtného. Návrh sazeb mýtného pro autobusy byl proveden 

s rozdělením na dálnice a silnice I. třídy (na rozdíl od stávajících sazeb mýtného, kterou jsou 

pro dálnice a silnice I. třídy shodné, což není spravedlivé rozdělení sazeb mýtného) s tím, 

že v hmotnostní kategorii (3,5 t; 7,5 t) činí sazba mýtného pro autobusy 90 % sazby mýtného 

pro nákladní vozidla, neboť sazby mýtného pro nákladní vozidla v této hmotností kategorii jsou 

již tak zanedbatelné, v hmotnostní kategorii <7,5 t; 12 t) činí sazba mýtného pro autobusy 55 % 

sazby mýtného pro nákladní vozidla a v hmotnostní kategorii ≥12 t činí sazba mýtného pro 

autobusy 25 % sazby mýtného pro nákladní vozidla, a to z důvodu zachování, resp. 

nepřekročení stávající nejvyšší sazby mýtného pro autobusy s emisní třídou EURO VI. V tomto 

rozdělení sazeb mýtného pro autobusy činí podle dopravních výkonů roku 2019 předpis 

mýtného 87,3 mil. Kč oproti skutečnému předpisu mýtného v roce 2019 ve výši 124,5 mil. Kč. 

Současně dochází k celkovému snížení sazeb mýtného pro autobusy na silnicích I. třídy. 

V Systému elektronického mýtného je v současné době evidováno 25 664 autobusů, a to: 

 2 760 s hmotností od 3,5 t do 7,5 t, 

 406 s hmotností od 7,5 t do 12 t a 

 22 528 s hmotností nad 12 t.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBTNATN36)
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Den                 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

HGV (3,5 t; 7,5 t) 0,056 0,076 0,096 0,116 0,048 0,064 0,081 0,099 0,044 0,060 0,076 0,092 0,042 0,056 0,071 0,086 

Autobusy (3,5 t; 7,5 t) 0,051 0,068 0,043 0,058 0,040 0,054 0,037 0,050 

HGV <7,5 t; 12 t) 1,163 1,563 1,983 2,408 0,985 1,324 1,680 2,040 0,918 1,234 1,566 1,901 0,861 1,157 1,468 1,782 

Autobusy <7,5 t; 12 t) 0,640 0,859 0,542 0,728 0,505 0,679 0,473 0,636 

HGV ≥12 t 3,045 4,091 5,191 6,295 2,580 3,466 4,398 5,333 2,404 3,230 4,099 4,969 2,253 3,028 3,842 4,657 

Autobusy ≥12 t 0,761 1,023 0,645 0,866 0,601 0,807 0,563 0,757 

Stávající sazby 

mýtného 
1,380 1,150 1,040 0,800 0,800 

 
                

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

HGV (3,5 t; 7,5 t) 0,036 0,048 0,061 0,074 0,027 0,037 0,047 0,057 0,024 0,032 0,041 0,050 0,021 0,029 0,036 0,044 

Autobusy (3,5 t; 7,5 t) 0,032 0,043 0,025 0,033 0,022 0,029 0,019 0,026 

HGV <7,5 t; 12 t) 0,743 0,998 1,266 1,537 0,565 0,759 0,963 1,170 0,498 0,669 0,849 1,031 0,440 0,592 0,751 0,912 

Autobusy <7,5 t; 12 t) 0,408 0,549 0,311 0,417 0,274 0,368 0,242 0,325 

HGV ≥12 t 1,944 2,611 3,314 4,016 1,479 1,987 2,521 3,053 1,303 1,751 2,222 2,689 1,153 1,549 1,965 2,378 

Autobusy ≥12 t 0,486 0,653 0,370 0,497 0,326 0,438 0,288 0,387 

Stávající sazby 

mýtného 
1,380 1,150 1,040 0,800 0,800 
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Noc                 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

HGV (3,5 t; 7,5 t) 0,057 0,076 0,096 0,117 0,048 0,064 0,082 0,099 0,045 0,060 0,076 0,093 0,042 0,056 0,072 0,087 

Autobusy (3,5 t; 7,5 t) 0,051 0,068 0,043 0,058 0,040 0,054 0,038 0,051 

HGV <7,5 t; 12 t) 1,169 1,571 1,993 2,421 0,992 1,332 1,691 2,053 0,924 1,242 1,576 1,914 0,867 1,165 1,478 1,795 

Autobusy <7,5 t; 12 t) 0,643 0,864 0,545 0,733 0,508 0,683 0,477 0,641 

HGV ≥12 t 3,060 4,112 5,218 6,324 2,596 3,487 4,425 5,361 2,420 3,251 4,126 4,997 2,269 3,049 3,869 4,686 

Autobusy ≥12 t 0,765 1,028 0,649 0,872 0,605 0,813 0,567 0,762 

Stávající sazby 

mýtného 
1,380 1,150 1,040 0,800 0,800 

 
                

Silnice I. třídy 
EURO 0–IV EURO V, EEV EURO VI stupeň A–C ≥EURO VI stupeň D 

2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 

HGV (3,5 t; 7,5 t) 0,036 0,049 0,062 0,075 0,028 0,037 0,047 0,057 0,024 0,033 0,042 0,050 0,022 0,029 0,037 0,045 

Autobusy (3,5 t; 7,5 t) 0,033 0,044 0,025 0,033 0,022 0,029 0,019 0,026 

HGV <7,5 t; 12 t) 0,749 1,006 1,276 1,550 0,571 0,767 0,974 1,182 0,504 0,677 0,859 1,043 0,446 0,600 0,761 0,924 

Autobusy <7,5 t; 12 t) 0,412 0,553 0,314 0,422 0,277 0,372 0,246 0,330 

HGV ≥12 t 1,960 2,633 3,341 4,044 1,495 2,008 2,548 3,082 1,319 1,772 2,249 2,718 1,168 1,570 1,992 2,406 

Autobusy ≥12 t 0,490 0,658 0,374 0,502 0,330 0,443 0,292 0,392 

Stávající sazby 

mýtného 
1,380 1,150 1,040 0,800 0,800 
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V tabulkách uvedených níže je rozpad výše uvedeného návrhu sazeb mýtného pro autobusy na jednotlivé poplatky. 

Výše poplatku za pozemní komunikaci [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 ≥3 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0370 0,0497 

<7,5 t; 12 t) 0,4668 0,6272 

≥12 t 0,5554 0,7462 

Výše poplatku za pozemní komunikaci [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 ≥3 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0186 0,0250 

<7,5 t; 12 t) 0,2355 0,3164 

≥12 t 0,2802 0,3765 

 

Výše poplatku za znečištění ovzduší [Kč/km] 

Dálnice 
EURO 0–IV EURO V, EEV 

EURO VI 

stupeň A–C 

≥EURO VI 

stupeň D 

2 ≥3 2 ≥3 2 ≥3 2 ≥3 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0131 0,0176 0,0054 0,0073 0,0025 0,0033 0,0000 0,0000 

<7,5 t; 12 t) 0,1662 0,2234 0,0685 0,0921 0,0316 0,0425 0,0000 0,0000 

≥12 t 0,1978 0,2657 0,0816 0,1096 0,0376 0,0505 0,0000 0,0000 

         

Výše poplatku za znečištění ovzduší [Kč/km] 

Silnice I. třídy EURO 0–IV EURO V, EEV 
EURO VI 

stupeň A–C 

≥EURO VI 

stupeň D 

  2 ≥3 2 ≥3 2 ≥3 2 ≥3 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0131 0,0176 0,0054 0,0073 0,0025 0,0033 0,0000 0,0000 

<7,5 t; 12 t) 0,1662 0,2234 0,0685 0,0921 0,0316 0,0425 0,0000 0,0000 

≥12 t 0,1978 0,2657 0,0816 0,1096 0,0376 0,0505 0,0000 0,0000 
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Den     

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 ≥3 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0005 0,0007 

<7,5 t; 12 t) 0,0067 0,0090 

≥12 t 0,0080 0,0107 

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 ≥3 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0005 0,0007 

<7,5 t; 12 t) 0,0067 0,0090 

≥12 t 0,0080 0,0107 

Noc     

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Dálnice 
Počet náprav 

2 ≥3 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0008 0,0011 

<7,5 t; 12 t) 0,0100 0,0135 

≥12 t 0,0119 0,0160 

Výše poplatku za hluk z provozu [Kč/km] 

Silnice I. třídy 
Počet náprav 

2 ≥3 

(3,5 t; 7,5 t) 0,0008 0,0011 

<7,5 t; 12 t) 0,0100 0,0135 

≥12 t 0,0119 0,0160 
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