
1 

 

II. 

Odůvodnění 

Obecná část: 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 

úpravy 

Návrh vyhlášky nahrazuje stávající vyhlášku č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh vyhlášky konkretizuje vybraná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). 

Přijetí návrhu vyhlášky je nezbytné z důvodu zavedení elektronického systému časového 

zpoplatnění, který nahrazuje stávající systém dvoudílných dálničních kupónů, kterými 

se prokazuje uhrazení časového poplatku, a to v souladu 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. 

Návrh vyhlášky konkrétně stanovuje způsob zaznamenávání 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. 

Dále návrh vyhlášky v příloze obsahuje seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá 

povinnosti uhradit časový poplatek, který se oproti stávajícímu stavu rozšiřuje o dálnice 

zprovozněné v průběhu roku 2020. 

Dálnice zprovozněné v roce 2020: 

Pozemní komunikace Úsek Délka [km]  

D6 Nové Strašecí–Krušovice* 10 

D48 Rybí–Frýdek-Místek** 22 

* V roce 2020 dojde k dokončení staveb D6 Nové Strašecí–Řevničov a D6 Řevničov–obchvat, 

kdy dokončením těchto staveb dojde k prodloužení dálnice D6 v tomto úseku o 9,8 km. 

** V roce 2020 dojde k dokončení stavby D48 Rybí–MÚK Rychaltice, kdy dokončením této 

stavby dojde k prodloužení dálnice D48 v tomto úseku o 11,5 km, čímž dojde k vytvoření 

souvislého dálničního tahu v délce 22 km (cca 10 km dálnice D48 v tomto úseku doposud 

nepodléhalo zpoplatnění), proto se také tento tah v délce 22 km zahrnuje do zpoplatněných 

pozemních komunikacích. 

Pro doplnění se uvádí, že s ohledem na zajištění místa určeného pro úhradu časových poplatků 

(samoobslužný automat) na dálnici D11 ve směru na Prahu na odpočívce Osice, dochází 

v tomto směru ke zkrácení zpoplatněného úseku dálnice D11 (exit 8 až km 81) oproti 

současnému stavu. Současně dochází k zpřesnění délky zpoplatněného úseku dálnice D48 

Dobrá–Žukov (exit 54–70) v délce 16 km. 

S ohledem na skutečnost, že obsahem návrhu vyhlášky je pouze technická změna způsobu 

výběru časových poplatků a změny rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití vozidly  

o největší povolené hmotnosti do 3,5 t podléhá povinnosti uhradit časový poplatek, nebylo 

v souladu s částí 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) pro navržené změny 

hodnocení dopadů regulace provedeno. Tato výjimka byla schválena v rámci schváleného Plánu 
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přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 s vyznačením povinnosti 

zpracování RIA. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o pozemních 

komunikacích 

Návrh vyhlášky byl zpracován v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona o pozemních 

komunikacích a k provedení ustanovení § 20 odst. 1 a § 21a odst. 6 zákona o pozemních 

komunikacích účinného od 1. ledna 2021. Meze zákonného zmocnění nebyly překročeny. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie 

a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Návrh vyhlášky není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, neboť časové zpoplatnění 

pozemních komunikací neupravují. Právní úprava na tomto úseku je plně ponechána 

v pravomoci členských států. Na oblast dotčenou předloženým návrhem vyhlášky se nevztahují 

žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. 

 

4. Zhodnocení sociálního dopadu, finančního dopadu navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty 

Navržené změny nebudou mít sociální dopad, ani negativní dopad na podnikatelskou sféru 

a životní prostředí nebo rovnost žen a mužů, národnostní menšiny nebo sociálně slabší skupiny 

obyvatel. S navrženou úpravou nevznikne ani ekonomický dopad vůči rozpočtu Ministerstva 

dopravy, resp. státnímu rozpočtu, či rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,  

který je ze zákona o pozemních komunikacích příjemcem časových poplatků. 

 

5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 

Výše časových poplatků je stanovena shodně pro celou Českou republiku, a to nařízením vlády 

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

při uplatnění slevy na mýtném. Z tohoto důvodu nedochází předloženým návrhem vyhlášky  

ke zvýšení korupčního rizika. 

 

6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty systému časového zpoplatnění 

a vymezení úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový 

poplatek. Nepředstavuje tedy právní úpravu, která by přímo či nepřímo zakládala jakoukoli 

diskriminaci. 

 

7. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky upravuje především technické aspekty systému časového zpoplatnění 

a vymezení úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový 

poplatek. Z hlediska ochrany soukromí a ochrany osobních údajů bude zpracování osobních 

údajů probíhat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
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a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 

8. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu 

státu 

Návrh vyhlášky upravuje výhradně technické aspekty systému časového zpoplatnění 

a vymezení úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový 

poplatek. Nemá tedy žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část: 
Návrh vyhlášky obsahuje: 

 

§ 1: 

Předmět úpravy 

Stanovení pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku, náležitostí 

souvisejících se zavedením elektronického systému časového zpoplatnění, tj. náhrady 

dvoudílných dálničních kupónů. 

 

§ 2–5: 

Obsahují konkrétní ustanovení týkající se způsobu zaznamenání údajů o provedení úhrady 

časového poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a náležitostí a způsobu 

předání potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla. Současně je zde 

uveden odkaz na přílohu k vyhlášce, která obsahuje seznam pozemních komunikací, jejichž 

užití podléhá časovému poplatku. 

 

§ 6: 

Přechodné ustanovení 

Ponechává platnost dálničních kupónů emise 2020 do 9. ledna 2021 (desetidenní),  

resp. 31. ledna 2021 (ostatní) v souladu s přechodným ustanovením uvedeným  v čl. II odst. 2 

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

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. 

 

§ 7: 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se stávající vyhláška č. 306/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb., vyhlášky 

č. 386/2017 Sb., vyhlášky č. 258/2018 Sb. a vyhlášky č. 307/2019 Sb. 

 

§ 8: 

Účinnost 

Je navržena od 1. ledna 2021, a to s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 227/2019 Sb., kterým 

se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

 

Příloha k vyhlášce: 

Obsahuje seznam pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem pro rok 2021, 

a to z důvodu stanovení rozsahu zpoplatnění jednotlivých pozemních komunikací v souladu 

s § 20 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. 
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