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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 132

Rozeslána dne 22. října 2012

Cena Kč 26,–

O B S A H:
352. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání
určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
353. Sd ěle n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České
republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo)
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352
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. září 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného
za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/
/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona
č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/
/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových
poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených
pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/
/2007 Sb., nařízení vlády č. 404/2009 Sb., nařízení vlády
č. 26/2010 Sb., nařízení vlády č. 415/2010 Sb., nařízení
vlády č. 243/2011 Sb. a nařízení vlády č. 354/2011 Sb.,
se mění takto:
1. V názvu nařízení se slova „a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací“ nahrazují slovy „ , sazeb mýtného, slevy na mýtném
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném“.
2. Na konci textu § 1 se doplňují slova „ , výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění“.
3. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně
nadpisů znějí:
„§ 4a
Sleva na mýtném
(1) Časové období rozhodné pro výpočet slevy na
celkově uloženém mýtném v tomto období se stanoví
na kalendářní rok.
(2) Pokud celková výše uloženého mýtného zjištěného systémem elektronického mýtného v průběhu
časového období podle odstavce 1 u vozidla v systému
elektronického mýtného dosáhla alespoň
a) 100 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %,
b) 150 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %,
c) 250 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %, nebo
d) 400 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.
(3) Do výše uloženého mýtného podle odstavce 2
se nezapočítává mýtné uložené přede dnem poskytnutí
údajů a dokladů o vozidle podle § 4b odst. 2.

§ 4b
Postup při uplatnění slevy na mýtném
(1) Provozovatel vozidla poskytne provozovateli
systému elektronického mýtného údaje a doklady o vozidle v systému elektronického mýtného nezbytné pro
výpočet slevy na mýtném za kalendářní rok, za nějž má
být sleva poprvé poskytnuta, a bez zbytečného prodlení mu oznamuje změny těchto údajů nebo dokladů.
(2) Údaje a doklady o vozidle v systému elektronického mýtného jsou:
a) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého nebo obdobného pobytu a kontaktní
údaje pro elektronické doručování, jedná-li se
o fyzickou osobu,
2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména,
a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa
místa trvalého nebo obdobného pobytu, adresa
místa podnikání, identifikační číslo osoby,
bylo-li přiděleno, a kontaktní údaje pro elektronické doručování, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo
3. obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kontaktní údaje pro elektronické doručování,
jedná-li se o právnickou osobu,
b) státní poznávací značka vozidla včetně uvedení
státu, v jehož registru vozidel nebo obdobné evidenci je vozidlo zapsáno,
c) kopie technického průkazu s uvedením kategorie
vozidla, největší povolené hmotnosti a emisní třída
vozidla a
d) plná moc, pokud je provozovatel vozidla zastoupen třetí osobou.
(3) Provozovatel systému elektronického mýtného nejpozději do 6 měsíců od konce každého kalendářního roku
a) ověří, zda u vozidla v systému elektronického
mýtného, o kterém mu byly poskytnuty údaje po-
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dle odstavce 1, vznikl podle § 4a odst. 2 nárok na
slevu,
b) vypočte výši slevy na mýtném pro jednotlivé vozidlo a
c) vyzve provozovatele vozidla, u kterého vznikl nárok na slevu na mýtném, aby sdělil údaje o bankovním účtu, na který lze částku odpovídající výši
slevy na mýtném zaslat.
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účinnosti tohoto nařízení do konce roku 2012. Pokud
výše uloženého mýtného v průběhu tohoto časového
období u vozidla provozovaného v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň
a) 30 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 10 %,
b) 40 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
c) 50 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 12 %, nebo
d) 60 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

(4) Provozovatel systému elektronického mýtného odešle částku odpovídající výši slevy na mýtném
zaokrouhlenou na celé koruny dolů na účet podle odstavce 3 písm. c) nejpozději do 4 měsíců od obdržení
údajů o bankovním účtu.“.

2. V časovém období podle bodu 1 se nepoužije
§ 4a odst. 3 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. II

Čl. III

Přechodná ustanovení

Účinnost

1. Časové období rozhodné pro výpočet slevy na
mýtném v roce 2012 se stanoví na období ode dne

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr dopravy:
Mgr. Dobeš v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 22. října 2012
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu
České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo)

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a
13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo).
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Kubice v. r.
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Předseda Státní volební komise:

Strana 4726

Částka 132

Sbírka zákonů 2012

Strana 4727

Strana 4728

Sbírka zákonů 2012

Částka 132

12

8 591449 132015
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2012 činí 6 000,– Kč)
– Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek
(dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna:
www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT,
a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví –
Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo
knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135,
fax: 416 734 875; Olomouc: Knihkupectví ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX,
Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos,
tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých
bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786;
Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o.,
Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

