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VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 

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

Předkladatel:  

Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 1 

(§ 9 odst. 3) 

V § 9 odst. 3 se za slovo „mýtném“ vkládají slova 

„uloženém za účelem dosažení návratnosti nákladů 

vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace, 

vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu vozidel 

v systému elektronického mýtného na zpoplatněných 

pozemních komunikacích a vyvolaných hlukem z provozu 

vozidel v systému elektronického mýtného 

na zpoplatněných pozemních komunikacích“. 

32011L0076 Čl. 1 bod 2  

(čl. 7j odst. 3) 

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

částka mýtného, výše poplatku za pozemní komunikace 

nebo výše poplatku za externí náklady uvedena v dokladu 

poskytnutém dopravci, pokud možno elektronicky. 

Čl. I bod 6  

(§ 15a a § 15b) 

Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které včetně nadpisů 

znějí: 

„§ 15a 

Popis nákladů započitatelných pro výpočet části mýtného 

uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů 

vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu 

na zpoplatněných pozemních komunikacích 

 

Náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu 

na zpoplatněných pozemních komunikacích tvoří 

a) náklady na vysazování a ošetřování silniční vegetace 

zpoplatněných pozemních komunikací, 

b) náklady na opatření vedoucí ke snížení znečištění 

ovzduší v tunelech zpoplatněných pozemních 

komunikací, 

32011L0076 Čl. 1 bod 1 

písm. c) 

(čl. 2 písm. 

bb), bc), bd)) 

Článek 2 se mění takto: 

vkládají se nová písmena, která znějí: 

„bb) „poplatkem za externí náklady“ poplatek stanovený 

k dosažení návratnosti nákladů vzniklých v členském 

státě v důsledku znečištění ovzduší provozem nebo hluku 

z provozu; 

bc) „náklady v důsledku znečištění ovzduší provozem“ 

náklady za škody způsobené uvolňováním některých 

částic a prekurzorů ozonu, jako například oxidu dusíku 

a těkavých organických látek, během provozu vozidla; 

bd) „náklady v důsledku hluku z provozu“ náklady 

za škody způsobené hlukem vydávaným vozidly nebo 

vzniklých jejich interakcí s povrchem vozovky; 
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c) náklady na ochranu před znečišťováním půdy smyvy 

ze zpoplatněných pozemních komunikací vynaložené na 

1. odvodňovací zařízení, 

2. čištění vod a likvidaci kalů, 

d) náklady na realizaci opatření souvisejících se zvýšením 

plynulosti dopravy na zpoplatněných pozemních 

komunikacích, které tvoří náklady na inteligentní 

dopravní systémy,  

e) ostatní náklady neuvedené v písmenech a) až d), jejichž 

vynaložení přímo souvisí se znečištěním ovzduší 

z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích. 

  

§ 15b 

Popis nákladů započitatelných pro výpočet části mýtného 

uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů 

vyvolaných hlukem z provozu na zpoplatněných 

pozemních komunikacích 

 

Náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných 

pozemních komunikacích tvoří 

a) náklady na realizaci protihlukových opatření vedoucích 

ke snížení hluku z provozu na zpoplatněných pozemních 

komunikacích vynaložené na 

1. směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností, 

2. zemní valy, 

3. protihlukové stěny, 

4. protihlukové polovegetační stěny, 

5. zemní valy kombinované s protihlukovou stěnou, 

6. mobilní protihlukové stěny, 

b) náklady na protihlukové úpravy na pozemních 

objektech ohrožených hlukem z provozu 

na zpoplatněných pozemních komunikacích vynaložené 

na 

1. výměnu oken s deklarovanou vzduchovou 

neprůzvučností, 

2. dotěsnění otvorů a výplně otvorů (např. další vrstvou 

skla či typem výplně s vyšším stupněm zvukové izolace), 
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3. průhledné předstěny, 

4. akustické absorpční obklady, 

c) ostatní náklady neuvedené v písmenech a) nebo b), 

jejichž vynaložení přímo souvisí s hlukem z provozu 

na zpoplatněných pozemních komunikacích.“. 

  32011L0076 Příloha 

(příloha IIIa 

část 4.) 

Složky externích nákladů  

Čl. I bod 7 

(§ 16) 

V § 16 se slova „na zpoplatněné pozemní komunikace se 

určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15,“ 

nahrazují slovy „vynaložené na zpoplatněné pozemní 

komunikace, náklady vyvolané znečištěním ovzduší 

z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích 

a náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných 

pozemních komunikacích se určí poměrem ze součtu 

nákladů uvedených v § 15, § 15a a § 15b“. 

32011L0076 Čl. 1 bod 2  

(čl. 7c odst. 1 a 

2) 

1. Poplatek za externí náklady může odpovídat nákladům 

v důsledku znečištění ovzduší provozem. Na úsecích 

komunikací procházejících oblastmi, kde je obyvatelstvo 

vystaveno hluku z provozu na pozemní komunikaci, 

může poplatek za externí náklady zahrnovat náklady 

v důsledku hluku z provozu. 

Poplatek za externí náklady musí být rozlišen, stanoví 

se na základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat maximální 

hodnoty stanovené v příloze IIIb. 

2. Zohledněné náklady se musí vztahovat k síti nebo části 

sítě, kde jsou vybírány poplatky za externí náklady, 

a ke zpoplatněným vozidlům. Členský stát se může 

rozhodnout dosáhnout návratnosti pouze určité procentní 

části těchto nákladů.  

  32011L0076 Příloha 

(příloha IIIa 

část 1. věta 

první)  

Členský stát upřesní část nebo části své silniční sítě, 

na které se má vztahovat poplatek za externí náklady. 

 

Čl. I bod 8 

(§ 17 odst. 1) 

V § 17 odst. 1 se za text „§ 15“ doplňuje text „, § 15a a § 

15b“. 

32011L0076 Čl. 1 bod 1 

písm. c) 

(čl. 2 písm. 

bf)) 

Článek 2 se mění takto: 

vkládají se nová písmena, která znějí: 

bf) „váženým průměrným poplatkem za externí náklady“ 

celkový příjem z poplatku za externí náklady 

za stanovenou dobu vydělený počtem vozokilometrů 

ujetých na úsecích komunikací podléhajících v tomto 

období zpoplatnění;“; 

  32011L0076 Čl. 1 bod 2  

(čl. 7c odst. 1, 

2 a 4) 

1. Poplatek za externí náklady může odpovídat nákladům 

v důsledku znečištění ovzduší provozem. Na úsecích 

komunikací procházejících oblastmi, kde je obyvatelstvo 
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vystaveno hluku z provozu na pozemní komunikaci, 

může poplatek za externí náklady zahrnovat náklady 

v důsledku hluku z provozu. 

Poplatek za externí náklady musí být rozlišen, stanoví 

se na základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat maximální 

hodnoty stanovené v příloze IIIb. 

2. Zohledněné náklady se musí vztahovat k síti nebo části 

sítě, kde jsou vybírány poplatky za externí náklady, 

a ke zpoplatněným vozidlům. Členský stát se může 

rozhodnout dosáhnout návratnosti pouze určité procentní 

části těchto nákladů.  

(…) 

4. Výši poplatku za externí náklady stanoví příslušný 

členský stát. Určí-li členský stát k tomuto účelu orgán, 

musí být tento orgán právně a finančně nezávislý 

na organizaci pověřené správou nebo výběrem části nebo 

celého poplatku. 

  32011L0076 Příloha 

(příloha IIIa 

část 1. věta 

první)  

Členský stát upřesní část nebo části své silniční sítě, 

na které se má vztahovat poplatek za externí náklady. 

 

  32011L0076 Příloha 

(příloha IIIa 

část 3.) 

Výše poplatku  

Čl. I bod 10 

(příloha č. 1) 

Příloha č. 1 zní: 

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb. 

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému 

32011L0076 Čl. 1 bod 1 

písm. a) 

(čl. 2 písm. 

ad)) 

Směrnice 1999/62/ES se mění takto: 

Článek 2 se mění takto: 

vkládá se nové písmeno, které zní: 

„ad) „dálnicí“ pozemní komunikace určená a postavená 

speciálně pro dopravu motorovými vozidly, z níž není 

přímý přístup na sousedící pozemky a která: 

i) má, s výjimkou jednotlivých míst nebo na omezenou 

dobu, směrově oddělené jízdní pásy, které jsou od sebe 

odděleny buď dělícím pruhem, jenž není určen 

pro dopravu, nebo výjimečně jinak, 
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ii) se úrovňově nekříží s žádnou pozemní komunikací, 

železniční nebo tramvajovou tratí, cyklistickou stezkou 

ani stezkou pro pěší a 

iii) je zvlášť označena jako dálnice;“ 

  32011L0076 Čl. 1 bod 2  

(čl. 7 odst. 1) 

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

„Článek 7 

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

ponechat v platnosti nebo zavést mýtné nebo poplatky 

za užívání transevropské silniční sítě nebo některých 

úseků této sítě anebo jakýchkoliv dalších úseků své 

dálniční sítě, které nejsou součástí transevropské silniční 

sítě, za podmínek uvedených v odstavcích 2 až 5 tohoto 

článku a článcích 7a až 7k. Tím není dotčeno právo 

členských států v souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie uplatňovat mýtné nebo poplatky 

za užívání na jiných pozemních komunikacích 

za předpokladu, že uložení mýtného nebo poplatků 

za užívání těchto jiných pozemních komunikací 

neznevýhodňuje mezinárodní dopravu a nevede 

k narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými 

subjekty. 

  32011L0076 Příloha 

(příloha IIIa 

část 1. věta 

první)  

Členský stát upřesní část nebo části své silniční sítě, 

na které se má vztahovat poplatek za externí náklady. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

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

za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 
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