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II. 

Odůvodnění 
Obecná část: 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
Návrh vyhlášky novelizuje stávající vyhlášku č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací 
zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“). 
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 třísložkové struktury sazeb mýtného 
od 1. ledna 2021, 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 nově obsahuje popis nákladů započitatelných pro výpočet částí mýtného uložených 
za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší a hlukem z provozu 
na zpoplatněných pozemních komunikacích. 
Dále návrh vyhlášky obsahuje seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti 
uhradit mýtné, který se oproti stávajícímu stavu rozšiřuje o dálnice zprovozněné v průběhu roku 2020 
(příloha č. 1). 
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 4 km dálnice D48 v tomto úseku doposud nepodléhaly 
zpoplatnění, vyjma úseku Rychaltice-Frýdek-Místek v délce cca 7 km). 
Z výše uvedených důvodů současně dojde ke zkrácení zpoplatněného úseku silnice I/48, a to úseku 
Bělotín–Rychaltice v délce 37,3 km na Bělotín–Rybí v délce 22,2 km. 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky obsahuje změny, které přinášejí určité dopady, 
a to na podnikatelskou sféru a spotřebitele, a to především v souvislosti s přijetím návrhu nařízení 
vlády, které mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy 
na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném (dále jen „návrh nařízení vlády“), bylo 
společně pro oba předpisy (navržené změny) zpracováno hodnocení dopadu regulace, byť dopad 
je primárně otázkou přijetí návrhu nařízení vlády nikoliv návrhu vyhlášky. V textu dále jsou shodně 
uváděny dopady zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného pro oba předpisy. 

 
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 § 22 odst. 8 téhož zákona. Meze zákonného 
zmocnění nebyly překročeny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUUJDYR3)



2 
 

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie 
a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Navrhovaná právní úprava se dílčím způsobem dotýká směrnice Evropského 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. Návrh vyhlášky není v rozporu s výše 
uvedenou směrnicí a je plně v souladu s právem Evropské unie jako celkem. Na oblast dotčenou 
předloženým návrhem vyhlášky se žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, 
nevztahují. 
 
4. Zhodnocení finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty 
Zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného 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. 

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. 
Zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného 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 téměř 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. 
Zavedení třísložkové struktury sazeb mýtného 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 spotřebitelé nakupují, nelze očekávat. S ohledem na téměř 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. 
Bližší podrobnosti jsou obsaženy v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
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5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 
Návrh vyhlášky nerozšiřuje ani nezpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy. Systém 
elektronického mýtného je shodný od roku 2007. Výše sazeb mýtného 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 těchto důvodů nedochází předloženým 
návrhem vyhlášky ke zvýšení korupčního rizika. 
 
6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace 
Návrh vyhlášky upravuje především technické aspekty výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti 
uhradit mýtné, a popis nákladů pro výpočet částí mýtného uložených za účelem dosažení návratnosti 
nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší a hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních 
komunikacích). 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 výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti 
uhradit mýtné, a popis nákladů pro výpočet částí mýtného uložených za účelem dosažení návratnosti 
nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší a hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních 
komunikacích). Nemá tedy žádné dopady do sféry ochrany soukromí a osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu státu 
Návrh vyhlášky upravuje především technické aspekty výkonového zpoplatnění (tj. vymezení úseků 
pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti 
uhradit mýtné, a popis nákladů pro výpočet částí mýtného uložených za účelem dosažení návratnosti 
nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší a hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních 
komunikacích). Nemá tedy žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část: 
 
K čl. I 
K bodu 1 
V § 9 odst. 3 se doplňuje ustanovení o rozlišení mýtného na dokladu o vyúčtovaném mýtném 
na mýtné 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, a to v souladu s požadavkem 
vyplývajícím z čl. 7j odst. 3 směrnice Evropského 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, v návaznosti na zavedení třísložkové struktury 
sazeb mýtného. 
 
K bodu 2 
Upravuje se poznámka pod čarou č. 1. Předmětná úprava, na níž je odkazováno a která byla dříve 
obsažena ve vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je nyní 
obsažena ve vyhlášce č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. 
 
K bodu 3  
V § 13 se ruší odlišný postup při nastavení údajů do elektronického zařízení pro vozidla kategorie 
M2 a M3, tj. pro autobusy, neboť v souvislosti se zavedením třísložkové struktury sazeb mýtného 
budou sazby mýtného pro vozidla těchto kategorií také rozděleny do nápravových kategorií, 
resp. podle počtu náprav. 
 
K bodu 4 
V souvislosti se zavedením třísložkové struktury sazeb mýtného se mýtné ukládá 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, proto je nutné rozlišit popis jednotlivých nákladů, 
tzn. změnit nadpis § 15, který obsahuje popis nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní 
komunikace. 
 
K bodu 5 
V souvislosti se zavedením třísložkové struktury sazeb mýtného se mýtné ukládá 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. Vzhledem k tomu, že náklady vyvolané znečištěním 
ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích tvoří náklady na vysazování 
a ošetřování silniční vegetace, dochází k vypuštění nákladů na údržbu a opravy zpoplatněných 
pozemních komunikací zahrnující náklady na ošetřování silniční vegetace [§ 15 odst. 2 písm. c)]. 
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K bodu 6 
V souvislosti se zavedením třísložkové struktury sazeb mýtného se mýtné ukládá 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, proto je nutné v nových § 15a a 15b popsat náklady 
vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích a náklady 
vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích. 
 
K bodu 7 
V souvislosti se zavedením třísložkové struktury sazeb mýtného se mýtné ukládá 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, proto je nutné v § 16 upravit způsob výpočtu nákladů, 
které obsahují náklady 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, tzn., doplnit § 15a a 15b. 
 
K bodu 8 
V souvislosti se zavedením třísložkové struktury sazeb mýtného se mýtné ukládá 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, proto je nutné do způsobu výpočtu sazeb mýtného 
obsaženého v § 17 nově zahrnout náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných 
pozemních komunikacích a náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních 
komunikacích, tzn., doplnit § 15a a 15b. 
 
K bodu 9 
V § 17 odst. 2 se vypouští ustanovení týkající se zvýšených sazeb mýtného za účelem snížení 
kongescí, které byly zavedeny v souladu s čl. 7g odst. 3 směrnice Evropského 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, neboť se od 1. ledna 2021 tyto zvýšené 
sazby mýtného v pátek v období 15:00–20:00 hod. ruší. 
 
K bodu 10 
Stávající příloha č. 1 se nahrazuje novou z důvodu její přehlednosti oproti změnám pouze v některých 
řádcích. Změny v rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s největší povolenou 
hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti uhradit mýtné, jsou rozvedeny v obecné části. 
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K bodu 11 
Stávající příloha č. 2 se nahrazuje novou z důvodu její přehlednosti oproti změně v jednom řádku. 
Změny v rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s největší povolenou hmotností 
nad 3,5 t podléhá povinnosti uhradit mýtné, jsou rozvedeny v obecné části. 
 
K čl. II. 
Účinnost je navržena na 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, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. února 
2021, neboť se vztahuje na doklady o vyúčtovaném mýtném rozděleném na jednotlivé části, 
které budou vystaveny až za měsíc leden 2021, tzn. v měsíci únoru 2021. 
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