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IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 

Podle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 21. září 2020, s termínem 

dodání stanovisek do 5 pracovních dnů, tj. do 29. září 2019. Vyhodnocení tohoto meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí Bez připomínek  

Ministerstvo kultury Bez připomínek  

Ministerstvo obrany Bez připomínek  

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek  

Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek  
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Ministerstvo spravedlnosti V dopisu, odůvodnění a předkládací zprávě se chybně uvádí, 

že „výjimka z RIA“ byla schválena dopisem ministryně 

spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

čj. 29268/2020-UVCR ze dne 26. srpna 2020. Tímto dopisem 

však bylo vyhověno pouze žádosti Ministerstva dopravy 

čj. 14/2020-510-LD/1 o zkrácení lhůty mezirezortního 

připomínkového řízení.  

O „výjimku z RIA“ nebylo požádáno ani jiným způsobem, 

přestože, jak předkladatel jistě musí vědět, tak mělo být podle 

bodů 5.6 a 5.7 Obecných zásad z jeho strany učiněno před 

vložením návrhu do mezirezortního připomínkového řízení, 

jestliže posouzením možných dopadů tohoto návrhu dospěl 

k tomu, že RIA není nutné provést nebo bylo hodnocení 

dopadů již provedeno v rámci závěrečné zprávy z hodnocení 

dopadů regulace k zákonu č. 227/2019 Sb., kterým se mění 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Vzhledem k uvedenému si dovolujeme požádat předkladatele 

o (alespoň) dodatečné zaslání přehledu dopadů návrhu 

právního předpisu, z něhož bude zřejmé, proč nebyla 

k legislativnímu návrhu závěrečná zpráva RIA zpracována, 

resp. proč v případě tohoto návrhu není nutné provést RIA 

formou závěrečné zprávy RIA. Pro upřesnění uvádíme, 

že přehled dopadů je standardně nedílnou součástí žádosti 

o udělení „výjimky z RIA“. 

V případě metodických dotazů jsme k dispozici na níže 

uvedených kontaktech. 

Připomínka je akceptována částečně 

V předkládací zprávě a v odůvodnění byl chybně 

uveden dopis ministryně spravedlnosti a předsedkyně 

Legislativní rady vlády, paní Mgr. Marie Benešové, 

č. j. 29268/2020-UVCR ze dne 26. srpna 2020, kterým 

byla zkrácena lhůta pro mezirezortní připomínkové 

řízení. Materiál tak byl upraven v tom smyslu, 

že výjimka z povinnosti zpracovat hodnocení dopadu 

regulace byla udělena ministryní spravedlnosti 

a předsedkyní legislativní rady vlády v rámci 

schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními 

orgány státní správy na rok 2020 s vyznačením 

povinnosti zpracování RIA (část Ministerstvo dopravy, 

č. 15). 

K tomu je nutné dodat, že s ohledem na provedené 

změny ve vyhlášce byla připravena nová vyhláška, resp. 

návrh vyhlášky o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných časovým poplatkem, namísto návrhu 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., 

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných 

časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů. 

Z věcného hlediska tak nedošlo k jakékoliv změně 

oproti plánované novele vyhlášky. 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra Bez připomínek  

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství Bez připomínek  

Ministerstvo životního prostředí Bez připomínek  
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Úřad vlády ČR – Kabinet 

vedoucího Úřadu vlády 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR – Odbor 

kompatibility 

Upozorňujeme, že i nově zaváděný systém časového 

zpoplatnění by měl splňovat požadavky výše uvedeného 

sdělení Komise, neboť je jejich prostřednictvím zajišťováno 

naplňování zásad proporcionality a nediskriminace. Jedná 

se o požadavky na dostupnost dálničních známek 

za přiměřenou cenu (úměra mezi cenou známky dlouhodobé 

a známek krátkodobých), na poskytování dostatečných 

informací o nutnosti zakoupit známku, na širokou nabídku 

způsobů její úhrady a na vhodnou formu kontroly dodržování 

pravidel systému časového zpoplatnění. Pojmem „dálniční 

známka“ je ve smyslu sdělení nutno rozumět obecně poplatek 

za použití pozemní komunikace lehkými osobními vozidly, 

nikoli pouze kupóny, které nadále v našich podmínkách 

nebudeme používat. Bod 3. obecné části odůvodnění týkající 

se vztahu návrhu k právu EU by měl předkladatel upravit. 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 

Předně je nutné uvést, že sdělení Komise o uplatňování 

poplatků za vnitrostátní silniční infrastrukturu 

vybíraných u lehkých osobních vozidel nepovažujeme 

za závazné. 

K jednotlivým požadavkům uvádíme následující. 

K požadavku na dostupnost časových poplatků 

za přiměřenou cenu uvádíme, že návrh vyhlášky 

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných 

časovým poplatkem neobsahuje hodnoty jednotlivých 

časových poplatků. Hodnoty jednotlivých časových 

poplatků jsou stanoveny v nařízení vlády č. 240/2014 

Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy 

na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. 

K poskytování dostatečných informací o nutnosti 

uhradit časový poplatek uvádíme, že tato povinnost 

vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

a je všeobecné známa. Současně jsou hraniční přechody 

označeny příslušným dopravním značením, které 

informuje řidiče přijíždějící do České republiky 

ze zahraničí o povinnosti uhradit časový poplatek 

za užití zpoplatněné dálnice. V neposlední řadě jsou 

to webové stránky provozovatele systému časového 

zpoplatnění (www.edalnice.cz), které tyto informace 

poskytují a tzv. životní situace v rámci Portálu občana 

či webových stránek Ministerstva dopravy. 

K nabídce způsobů úhrady časových poplatků uvádíme, 

že způsoby úhrady časových poplatků jsou předmětem 

návrhu vyhlášky o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných časovým poplatkem, kdy dochází 

k rozšíření možností úhrady časového poplatku 
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o úhradu prostřednictvím samoobslužného automatu 

a dálkového přístupu. 

Ke kontrole dodržování pravidel systému časového 

zpoplatnění uvádíme, že tato kontrola není předmětem 

návrhu vyhlášky o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných časovým poplatkem. 

Česká národní banka Bez připomínek  

Hospodářská komora ČR Bez připomínek  

Hlavní město Praha K úvodní části: 

za slova „zákona č. 268/2015 Sb.“, v souladu s čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, vložit slova „, zákona 

č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb.“ 

Připomínka je akceptována 

Uvedené novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byly 

do návrhu vyhlášky doplněny. 

K § 6: 

v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slovo 

„deset“ nahradit číslem „10“ a slovo „jeden“ nahradit číslem 

„1“ 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 

Rozdělení časových poplatků pro rok 2020 na jeden 

měsíc a deset dnů (vyjádření slovem nikoliv číslicí 

a číslem) vychází z ustanovení § 21 odst. 3 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

účinném do 31. prosince 2020, které takovéto členění 

vyjádřené slovem obsahuje. Změna označení časových 

poplatku nadejde až k 1 lednu 2021, kdy nabyde 

účinnosti příslušná novela zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

K Příloze: 

v řádce označení D4, v souladu s katastrem nemovitostí, 

za slovo „Háje“ vložit slova „U Příbramě“ (samostatné slovo 

„Háje“ je označení katastrálního území v hlavním městě Praze) 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 

Úsek je většinou označen jednotlivými exity. Exity 

na dálnici D4 v km cca 45 se jmenuje Exit 45 – Háje. 

Nadto dodáváme, že obec u exitu v km cca 45 

se jmenuje Háje. 

Jihočeský kraj Bez připomínek  

Jihomoravský kraj Navrhujeme vyjmout ze zpoplatněných úseků část dálnice D1 

v úseku staničení km 226–230 a dálnice D46 v km staničení 

0–7; tj. v úseku kolem města Vyškova; návrh odůvodňujeme 

požadavkem města Vyškova, kdy dálnice D1 a dálnice D46 

v uvedených úsecích de facto suplují obchvat města Vyškova. 

Připomínka není akceptována 

Ministerstvo dopravy již další výjimky z časového 

zpoplatnění zavádět nebude, neboť se jedná 

o nesystémové a nekoncepční opatření, které obecně 

přispívá ke snižování spravedlivosti systému časového 

zpoplatnění. 
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Kraj Vysočina Bez připomínek  

Karlovarský kraj Bez připomínek  

Královéhradecký kraj Bez připomínek  

Liberecký kraj Bez připomínek  

Moravskoslezský kraj Příloha k Vyhlášce o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných časovým poplatkem 

Moravskoslezský kraj požaduje vynětí komunikace 

„D56 Hrabová–průmyslová zóna – Frýdek-Místek-sever 

(exity 40–52)“ z režimu časového zpoplatnění na období 

2021-2023. 

Odůvodnění: 

Provoz na dálnici D56 v uvedeném úseku (12 km) 

je dlouhodobě omezován investičními akcemi – mj. stavbou 

obchvatu Frýdku-Místku, včetně připojení obchvatu na dálnici 

D56 (předpoklad zprovoznění 2022), probíhající rekonstrukcí 

mostů  D56-052.. 1, D56-052.. 2, a 56-054.1, 56-054.2  

na hranicích Ostravy a Paskova. Důsledkem probíhajících 

stavebních akcí v trase dálnice je funkce dálnice degradována 

na „průjezd staveništěm“. Vlivem spontánního přelivu části 

tranzitujícího dopravního proudu na souběžné komunikace 

nižších kategorií a tříd, a také nařizováním objížděk 

po silnicích II. a III. třídy dochází dlouhodobě k neúměrnému 

zatěžování přilehlých obcí a měst tranzitní dopravou. 

Připomínka není akceptována 

Ministerstvo dopravy již další výjimky z časového 

zpoplatnění zavádět nebude, neboť se jedná 

o nesystémové a nekoncepční opatření, které obecně 

přispívá ke snižování spravedlivosti systému časového 

zpoplatnění. 
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 Příloha k Vyhlášce o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných časovým poplatkem 

Moravskoslezský kraj požaduje upřesnění délky nově 

zpoplatňovaného úseku „D48 Rybí – Frýdek-Místek“ na úsek 

D48 MÚK Příbor západ – Frýdek-Místek (km 31 až km 44). 

Odůvodnění: 

Úsek Rybí – Frýdek-Místek (km 22 až km 44) nově 

navrhovaný vyhláškou zahrnuje i část stávající silnice I/48 

s lanovými svodidly, současně v uvedeném úseku je umístěna 

čerpací stanice tak, že je umožněno přímé připojení i jiných 

staveb než vyjmenovaných v § 10 odst. 3 zákona 13/1997 Sb. 

Nejbližší mimoúrovňové křížení je MÚK Příbor západ, 

Moravskoslezský kraj proto do doby zprovoznění alespoň 

stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa“ požaduje úpravu 

staničení na úsek „D48 MÚK Příbor západ - Frýdek-Místek“ 

(km 31 až km 44). 

Připomínka není akceptována 

V roce 2020 dojde k dokončení stavby dálnice 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 

ve dvou úsecích doposud nepodléhalo zpoplatnění), 

proto se také tento tah v délce 22 km zahrnuje 

do zpoplatněných pozemních komunikacích. 

Dlužno dodat, že úseky dálnic, jejichž užití podléhá 

povinnosti uhradit časový poplatek, a jejich délky jsou 

přibližné. V souladu s § 20 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, je nutné naplnit dvě podmínky, a sice uvést 

v příslušném prováděcím předpise zpoplatněnou 

pozemní komunikaci a současně ji odpovídajícím 

způsobem označit. 

Olomoucký kraj Bez připomínek  

Pardubický kraj Bez připomínek  

Plzeňský kraj Bez připomínek  

Středočeský kraj Doporučujeme stanovit v samostatném ustanovení náležitosti, 

popř. rozsah údajů zadávaných při úhradě bezhotovostně 

prostřednictvím samoobslužného automatu nebo elektronicky 

na adresu elektronické pošty při úhradě bezhotovostně 

prostřednictvím dálkového přístupu a doklad předkládaný 

osobě pověřené výběrem časového poplatku při úhradě 

na místě určeném k úhradě časového poplatku. 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 

Návrh vyhlášky o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných časovým poplatkem tuto oblast neřeší 

a zmocnění k jejímu vydání taktéž požadované 

neobnáší. Zadávané údaje vyplývají přímo z ustanovení 

§ 21a odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění účinném od 1. ledna 2021. 
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 § 3 písm. c) a d) 

V tomto ustanovení je uvedeno, citujeme:  

„Potvrzení o úhradě časového poplatku obsahuje:  

c) údaj o období, na které byl časový poplatek uhrazen, 

d) údaj o počátku a konci období, na které byl časový poplatek 

uhrazen,“  

Oba požadované údaje se vzájemně doplňují, takže jeden z nich 

je nadbytečný, neboť logicky období je determinováno 

počátkem a koncem. Na druhé straně počátek a konec období, 

na které byl časový poplatek zaplacen, vymezuje období, 

na které byl časový poplatek zaplacen. 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 

Údaj o období, na které byl časový poplatek uhrazen, 

reprezentuje samotný časový poplatek, tzn. poplatek 

na rok, 30 dní či 10 dní. Z tohoto údaje tedy není možné 

zjistit, na jaké konkrétní období byl časový poplatek 

uhrazen, proto údaj o počátku a konci období, na které 

byl časový poplatek uhrazen, reprezentuje přesné 

období platnosti časového poplatku.  

Doporučujeme v samostatném ustanovení stanovit maximální 

lhůtu k zaplacení poplatku. Např. v Maďarsku kontrola 

elektronicky odhalila nezaplacený poplatek v 10:00 hod., ale 

pokud byl již poplatek zaplacen anebo bude zaplacen týž den 

do 24:00 hod., bude lhůta k zaplacení dodržena. 

Připomínka není akceptována 

Pro realizaci požadavku zde uvedeného není v zákoně 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění 

účinném od 1. ledna 2021, zmocnění, proto návrhy 

vyhlášky o užívání pozemních komunikací 

zpoplatněných časovým poplatkem nemůže takovýto 

požadavek provést. 

Ústecký kraj Bez připomínek  

Zlínský kraj Bez připomínek  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek  

Sdružení místních samospráv ČR Bez připomínek  
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