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IX. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Podle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 9. října 2020, s termínem dodání 
stanovisek do 5 pracovních dnů, tj. do 16. října 2020. Vyhodnocení tohoto meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí Požadujeme, aby schválením předkládaného návrhu vyhlášky 

byly zajištěny příjmy z převodů výnosů z mýtného v rozpočtu 
SFDI pro léta 2021 až 2023 v předpokládané výši 14,4 mld. Kč 
ročně. 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 
Výše sazeb mýtného není předmětem návrhu vyhlášky, 
nýbrž 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. Návrh vyhlášky obsahuje pouze výčet 
nákladů započitatelných do jednotlivých částí mýtného 
souvisejících s užíváním zpoplatněných pozemních 
komunikací, znečištěním ovzduší z provozu 
na zpoplatněných pozemních komunikacích a hlukem 
z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích. 
K tomu je vhodné doplnit, že předpis mýtného ve výši 
14,4 mld. Kč v letech 2021–2023 byl ze strany 
Ministerstva dopravy sdělen chybně, což ovšem nijak 
nemění předpoklad rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro roky 2021–2023. Jedná se tak 
o chybu, kterou již v následujících fází nebylo možné 
napravit. Na přelomu let 2018 a 2019, kdy 
se Ministerstvo dopravy zabývalo možností zvýšit 
sazby mýtného, vycházelo z předpokladu navýšení 
národních investic do zpoplatněných pozemních 
komunikací na úkor finančních prostředků z fondů 
Evropské unie, ale realita roku 2020, kdy byly reálně 
sazby mýtného včetně třísložkové struktury sazeb 
mýtného propočítány, ukázala, že s ohledem 
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na plánované zdroje z fondů Evropské unie nebude 
předpokladů dosaženo, proto došlo ke snížení 
maximálního váženého průměru sazeb mýtného 
(finanční prostředky poskytnuté na zpoplatněné 
pozemní komunikace z fondů Evropské unie nelze 
zahrnout do nákladů na zpoplatněné pozemní 
komunikace). Varianta 1, která je variantou maximální 
přesto s sebou přináší riziko toho, že vážený průměr 
sazeb mýtného v roce 2023 překročí maximální vážený 
průměr sazeb mýtného, což by obnášelo nutné snížení 
sazeb mýtného v části poplatku za pozemní 
komunikaci. 
Dlužno dodat, že aktuální situace související s pandemií 
koronaviru značným způsobem ovlivňuje dopravní 
výkony na zpoplatněných pozemních komunikacích, 
kdy jsme stěží v posledních týdnech přesáhli 100 % 
předpisu mýtného v roce 2019, což dokládá složitost 
situace pro provozovatelé těžkých nákladních vozidel. 
Varianta 1 je tak maximální nejenom z hlediska rizika 
překročení maximálního váženého průměru sazeb 
mýtného, ale také z hlediska navýšení zátěže 
provozovatelů těžkých nákladních vozidel. 

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  
Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek  
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra K čl. I – k úvodní větě: 
Doporučujeme v úvodní větě za slova „vyhlášky č. 247/2018 
Sb. a“ vložit slova „vyhlášky č.“ 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 
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 K čl. I bodu 6 – k § 15a písm. d): 
Dáváme na zvážení, zda nenahradit slovo „tvoří“ například 
slovem „zahrnují“, čímž by se předešlo několikerému 
opakování slova „tvoří“ v daném ustanovení. 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 

K čl. I bodu 8 – k § 17 odst. 1: 
Podle čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „doplňuje text“ nahradit slovy „doplňují slova“. 

Připomínka je akceptována částečně 
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou, 
avšak namísto slova „doplňují“ bylo užito slova 
„vkládají“, a to v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády. 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  
Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  
Ministerstvo zemědělství Bez připomínek  
Ministerstvo životního prostředí Požadujeme v § 15a vyjasnit vztah písm. c) s náklady 

vyvolanými znečištěním ovzduší, neboť toto písmeno zahrnuje 
problematiku úkapů a úniků pohonných hmot (tedy 
problematiku ochrany vod a nakládání s odpady), nikoli 
problematiku emisí znečišťujících látek do ovzduší. Zde 
identifikujeme možné překročení zákonného zmocnění 
uvedeného v zákona o pozemních komunikacích. 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 
Smyvy z pozemních komunikací nejsou tvořeny pouze 
úkapy a úniky pohonných hmot z vozidel, nýbrž také 
emisemi vozidel, resp. látkami znečišťujícími vzduch, 
které spadnou na pozemní komunikaci, kdy následně 
dojde k jejich smyvu. Proto byly do nákladů 
na znečištění ovzduší zahrnuty také náklady související 
s odvodněním a čištěním odpadních vod. 

Požadujeme do § 15a doplnit nové písmeno, dle kterého by se 
do nákladů na znečištění ovzduší započítávaly i náklady 
související s rozvojem alternativních paliv. Vozidla používající 
alternativní paliva mají nižší produkci emisí znečišťujících 
látek. Jejich rozvoj je tak z pohledu kvality ovzduší žádoucí. V 
současné době je však častým limitujícím faktorem nízká 
dostupnost čerpací či dobíjecí infrastruktury. Zahrnutí těchto 
nákladů do § 15a návrhu by snížilo náklady státu na výstavbu 
této infrastruktury a tím ji zlevnilo a zrychlilo, což by mělo 
právě pozitivní efekt na znečištění ovzduší. 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 
Ministerstvo dopravy se v rámci zpoplatnění externalit 
z dopravy zaměřilo na náklady související výhradně 
s pozemními komunikacemi, tj. s jejich součástmi 
a příslušenstvími. 
V této souvislosti je nutné podotknout, že náklady 
související s budováním čerpacích stanic na zemní plyn 
nejsou náklady spojené s pozemními komunikacemi, 
nýbrž se službami poskytovanými uživatelům těchto 
pozemních komunikací. Ministerstvo dopravy 
podporuje zavádění alternativních paliv, a to včetně 
podpory budování sítě čerpacích paliv na zemní plyn, 
avšak v rámci zpoplatnění externalit nelze zpoplatnit 
něco, co v rámci poplatku za znečištění ovzduší 
z provozu na pozemních komunikacích tomuto 
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poplatku nepodléhá, kdy vozidla s emisní třídou EURO 
VI poháněná zemní plynem nebo biometanem 
nepodléhají úhradě části mýtného související 
se znečištěním ovzduší z provozu na pozemních 
komunikacích.    

V návrhu § 15a postrádáme náklady vyvolané v souvislosti 
s poškozováním zdraví lidí znečištěním ovzduší z dopravy 
a na v této souvislosti vyvolanou zdravotní péči, které lze 
kvantifikovat. Jejich zahrnutí není zřejmé ani z odůvodnění 
návrhu. Požadujeme tyto náklady do výpočtu zahrnout. 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 
Ministerstvo dopravy se v rámci zpoplatnění externalit 
z dopravy zaměřilo na náklady související výhradně 
s pozemními komunikacemi, tj. s jejich součástmi 
a příslušenstvími. 
Dlužno dodat, že ani studie Handbook on the External 
Costs of Transport Version 2019, která byla Evropskou 
komisí poskytnuta jako vodítko při výpočtu nákladů 
na znečištění ovzduší z provozu na zpoplatněných 
pozemních komunikacích a nákladů souvisejících 
s hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních 
komunikacích, takové náklady neobsahuje, resp. 
se pouze o nich okrajově zmiňuje s odkazem na jiné 
studie. Především pak tato studie zmiňuje náklady 
související s lékařskou péčí spojenou s dopravními 
nehodami. 

Úřad vlády ČR – Kabinet 
vedoucího Úřadu vlády 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR – Odbor 
kompatibility 

Návrh vyhlášky reaguje na změnu zákona o pozemních 
komunikacích zákonem č. 227/2019 Sb. Zcela se mění koncept 
mýtného, které se do budoucna nebude skládat pouze ze složky 
„poplatku za pozemní komunikace“, jak je chápán směrnicí 
1999/62/ES, ale také „poplatku za externí náklady“, který 
je v souladu s čl. 2 písm. bb) směrnice 1999/62/ES složen 
z poplatku stanoveného k dosažení návratnosti nákladů 
vzniklých v důsledku znečištění ovzduší provozem 
a z poplatku stanoveného k dosažení návratnosti nákladů 
vzniklých v důsledku hluku z provozu. 
K předloženému znění návrhu lze uplatnit několik připomínek 
z hlediska jeho slučitelnosti se směrnicí 1999/62/ES, 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 
Ministerstvo dopravy si je předmětné notifikační 
povinnosti vědomo. Doposud však tato povinnost 
splněna nebyla. Aktuálně se finalizují podklady pro 
Evropskou komisi, jež jí budou zaslány v nejbližších 
dnech. 
Pokud jde o otázku zveřejňování informací ve smyslu 
bodu 3 přílohy IIIa 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 (dále jen „směrnice“), předmětné informace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUUJE5HA)



5 
 

v konsolidovaném znění. Máme pochybnosti, zda je ve vztahu 
k nové koncepci mýtného dostatečně naplněn požadavek 
na uveřejnění informací, jak vyžaduje bod 3. přílohy IIIa 
směrnice – viz nutnost zveřejnění všech parametrů, údajů 
a dalších informací nezbytných k pochopení způsobu výpočtu 
různých složek externích nákladů. Dále není z předloženého 
materiálu zřejmé, která úprava bodu 4. přílohy IIIa směrnice 
(složky externích nákladů) se návrhem transponuje. 
Dle tvrzení předkladatele výsledky výpočtů dle bodů 4.1 a 4. 2 
směrnice vycházejí vyšší než jednotkové hodnoty dle přílohy 
IIIb směrnice. Je proto v souladu se směrnicí nutno pro 
stanovení konkrétních sazeb uplatnit tyto jednotkové hodnoty 
podle přílohy IIIb směrnice. V návaznosti na to pak ale není 
zřejmé, zda je nutno v návrhu v navrhovaném § 15a a § 15b 
popisovat jednotlivé náklady [jejichž výčet nadto není taxativní 
– viz ostatní náklady v § 15a písm. e) a § 15b písm. c)], 
použijí-li se jako referenční jednotkové hodnoty z přílohy IIIb 
směrnice, a zda je nutno tyto náklady vykazovat jako přímo 
implementační. Jsou pak pravdivá také tvrzení v § 16 a § 17 
vyhlášky týkající se výpočtu nákladů a stanovení sazeb 
mýtného pomocí nákladů, když se vychází z jednotkových 
hodnot v příloze IIIb směrnice (ve znění sdělení Komise 
2020/C 223/01) a nikoli ze skutečných nákladů? 
Pochybnosti o správnosti a slučitelnosti návrhu by byly 
rozptýleny, kdyby nově navrhovaný koncept mýtného byl 
notifikován Komisi. Jelikož tak doposud nebylo učiněno, 
shledáváme návrh (spolu se souběžně předkládanou novelou 
nařízení vlády č. 240/2014 Sb.) minimálně po procesní stránce 
rozporným se směrnicí 1999/62/ES, v konsolidovaném znění. 
Směrnice 1999/62/ES, v konsolidovaném znění, totiž v čl. 7h 
stanoví povinnost informovat Evropskou komisi (minimálně 
s šestiměsíčním předstihem), která následně rozhodne, zda jsou 
povinnosti dle směrnice splněny. Členský stát je povinen 
dle rozhodnutí Evropské komise upravit poplatek za externí 
náklady (viz čl. 7h odst. 4 směrnice). Obdobně nalezneme 

budou zveřejněny zejména prostřednictvím právních 
předpisů, které je budou obsahovat. Výsledná struktura 
sazeb mýtného, včetně začátku a konce každé noční 
doby, je obsažena v 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. Totéž se týká parametrů 
pro výpočet sazeb mýtného. Základní údaje o způsobu 
výpočtu různých složek externích nákladů jsou 
obsaženy v tomto návrhu vyhlášky. Texty právních 
předpisů jsou veřejně dostupné (například na stránkách 
Ministerstva vnitra, Portálu občana apod.). Vedle toho 
bude řada relevantních informací obsažena také 
ve smluvních obchodních podmínkách provozovatele 
Systému elektronického mýtného a na jím 
provozovaných webových stránkách 
(www.mytocz.eu). 
Ve vztahu k nákladům na znečištění ovzduší z provozu 
na zpoplatněných pozemních komunikacích 
a k nákladům na hluk z provozu na zpoplatněných 
pozemních komunikacích je nutné podotknout, že byť 
jsou použity jednotkové hodnoty z přílohy IIIb 
směrnice, stále trvá povinnost vymezit náklady spojené 
s těmito externalitami, které byly do výpočtů zahrnuty, 
byť hodnoty vzešlé z těchto výpočtů překročily 
jednotkové hodnoty uvedené v příloze IIIb směrnice. 
Podle našeho názoru nelze bez výpočtů, a tím také 
uvedení započitatelných nákladů (vybraných nikoliv 
všech), použít jednotkové hodnoty z přílohy IIIb 
směrnice. 
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povinnost oznámení Komise v čl. 7g odst. 1 či v příloze IIIa 
bodě 2 směrnice. Dle vyjádření předkladatele tato povinnost 
nebyla naplněna, což považujeme za zásadní nedostatek 
navrhované úpravy, který nelze do účinnosti zákonné úpravy 
a prováděcích předpisů zhojit. Chápeme, že nastavení nové 
koncepce mýtného a stanovení odpovídajících sazeb není 
jednoduchou materií, nicméně minimálně v této procesní 
náležitosti nebyla směrnice naplněna. 
Návrh vyhlášky vzhledem k nenaplnění notifikační povinnosti 
vůči Evropské komisi nepovažujeme za plně slučitelný 
s právem EU. 

Česká národní banka Bez připomínek  
Hospodářská komora ČR Bez připomínek  
Hlavní město Praha K bodu 7 (§ 16): 

za text „§ 16“ vložit slova „větě první“, slova „§ 15, § 15a a § 
15b“, v souladu s čl. 70 Legislativních pravidel vlády, nahradit 
slovy „§ 15, 15a a 15b“ 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 

 K bodu 8 (§ 17 odst. 1): 
za text „§ 17 odst. 1“ vložit slova „větě druhé“, slova „doplňuje 
text „§ 15a a § 15b““, v souladu s čl. 58 odst. 5 a odst. 6 písm. 
d) a čl. 70 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 
„vkládají slova „§ 15a a 15b““ 

Připomínka je akceptována částečně 
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 

K bodu 9 (Příloze č. 1): 
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  
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Jihomoravský kraj Požadujeme vyjmout ze zpoplatněných úseků mýtným část 
silnice I/43 min. v úseku Brno (od křížení s I/42) po obec 
Lipůvka (tj. po křižovatku se sil. II/379) a část silnice I/50 v 
úseku od Holubic (křížení s D1) po Slavkov u Brna (křížení se 
sil. I/54); požadavek odůvodňujeme nutností ochrany silnic II. 
a III. třídy v daném území. 

Připomínka není akceptována 
V rámci výkonového zpoplatnění nedochází pro rok 
2021 k vynětí jakýchkoliv dálnic či silnic I. třídy, 
vyjma nahrazení silnice I/48 dálnicí D48 v úseku 
Rybí–Rychaltice. 
Dlužno dodat, že pro ochranu silnic II. a III. třídy před 
tranzitní nákladní dopravou realizovanou vozidlem 
nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená 
hmotnost činí 12 t a více, lze použít institut omezení 
vjezdu některých vozidel zakotvený v § 24a zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a to stanovením příslušné místní 
úpravy provozu na dotčených silnicích II. a III. třídy. 

Požadujeme, aby se sazby mýta netýkaly autobusů 
provozovaných na základě smlouvy o veřejných službách; 
požadavek odůvodňujeme možným negativním dopadem do 
rozpočtu kraje. 

Připomínka není akceptována – vysvětleno 
Sazby mýtného nejsou předmětem návrhu vyhlášky, 
nýbrž předmětem nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši 
časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném 
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. 

Kraj Vysočina Bez připomínek  
Karlovarský kraj Bez připomínek  
Královéhradecký kraj Bez připomínek  
Liberecký kraj Bez připomínek  
Moravskoslezský kraj Navržená úprava přílohy č. 1 k vyhlášce (kde se úsek D 48 

Rychaltice – Frýdek-Místek prodlužuje na D 48 Rybí – 
Rychaltice) vyvolává i změnu stávající přílohy č. 2 k vyhlášce, 
kde zůstává vymezen původní úsek I/48 Bělotín – Rychaltice; 
podle našeho názoru by mělo dojít správně ke změně na „I/48 
Bělotín – Rybí“. 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu s připomínkou. 

Olomoucký kraj Bez připomínek  
Pardubický kraj Bez připomínek  
Plzeňský kraj Bez připomínek  
Středočeský kraj Bez připomínek  
Ústecký kraj Bez připomínek  
Zlínský kraj Bez připomínek  
Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek  
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Sdružení místních samospráv ČR Příloha č. 2 vyhlášky č. 470/2012 Sb.  
Sdružení místních samospráv ČR jako organizace sdružující 
především menší obce, postrádá v návrhu vyhlášky 
a souvisejících dokumentech přílohu č. 2 obsahující seznam 
silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému. Právě tyto silnice 
prochází našimi členskými obcemi a jejich aktuální seznam 
je pro komplexní připomínkování dotčené vyhlášky pro nás 
klíčový.  V roce 2019 byl v připomínkovém řízení seznam 
součástí připomínkovaných dokumentů. 

Připomínka je akceptována 
Návrh vyhlášky byl doplněn o nový novelizační bod 
týkající se přílohy č. 2, tj. seznamu silnic I. třídy, jejichž 
užití podléhá povinnosti uhradit mýtné. Jedinou 
změnou v příloze č. 2 je zkrácení zpoplatněného úseku 
silnice I/48, a to úseku Bělotín–Rychaltice v délce 
37,3 km na Bělotín–Rybí v délce 22,2 km, neboť tento 
úsek silnice I. třídy byl nahrazen dálnicí. 
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