Ročník 2014

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 103

Rozeslána dne 13. listopadu 2014

Cena Kč 50,–

O B S A H:
240. N a ř í z e n í v l á d y o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na
mýtném
241. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
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240
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2014
o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

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.:

Předmět úpravy
Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie2) a upravuje výši časového poplatku,
výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup
při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za
užívání vybraných úseků pozemních komunikací.
§2
Výše časového poplatku
Časový poplatek za vozidlo v systému časového
zpoplatnění činí
1 500 Kč,

b) na 1 měsíc

440 Kč,

c) na 10 dnů

310 Kč.
§3

Výše sazeb mýtného za užívání dálnic
a rychlostních silnic
(1) Sazby mýtného se člení podle

1. do třídy EURO II,
2. třídy EURO III a IV,
3. třídy EURO V,
4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,

§1

a) na kalendářní rok

a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla

b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na
sazby pro vozidla se
1. dvěma nápravami,
2. třemi nápravami,
3. čtyřmi nebo více nápravami.
(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1
písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34).
(3) Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2
a M34), které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto
nařízení.
§4
Výše sazeb mýtného za užívání silnic I. třídy
(1) Sazby mýtného se člení podle
a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. třídy EURO III a IV,

1

) Toto nařízení je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropské unie nařízením vlády.

2

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání
určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice č. 1999/62/ES
o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

3

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisí
plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady č. 88/77/EHS, ve znění pozdějších úprav.

4

) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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a) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou

3. třídy EURO V,
4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,
b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na
sazby pro vozidla se
1. dvěma nápravami,
2. třemi nápravami,
3. čtyřmi nebo více nápravami.
(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1
písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34).
(3) Sazby mýtného pro silnice I. třídy jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, s výjimkou
sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34),
které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§5
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) 75 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %,
b) 110 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %,
c) 190 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
d) 300 000 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 § 6
odst. 2.
§6
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:

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
třídy 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
podle odstavce 1, vznikl podle § 5 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.
(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.
§7
Přechodné ustanovení
U vozidel kategorie EURO VI a EEV v systému
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elektronického mýtného, která byla vybavena zaevidovaným elektronickým zařízením přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sazby mýtného
podle tohoto nařízení použijí až od okamžiku vybavení těchto vozidel zaevidovaným elektronickým
zařízením, do kterého provozovatel systému elektronického mýtného zadal data nezbytná pro rozlišení
kategorie vozidel. Do této doby se u vozidel podle
věty první použijí sazby mýtného podle nařízení
vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při
uplatnění slevy na mýtném, ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
§8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových
poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání
určených pozemních komunikací.
2. Nařízení vlády č. 272/2007 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových
poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání
určených pozemních komunikací.
3. Nařízení vlády č. 404/2009 Sb., 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 nařízení vlády č. 272/2007 Sb.
4. Nařízení vlády č. 26/2010 Sb., 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.
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5. Nařízení vlády č. 415/2010 Sb., 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.
6. Nařízení vlády č. 243/2011 Sb., 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.
7. Nařízení vlády č. 354/2011 Sb., 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.
8. Nařízení vlády č. 352/2012 Sb., 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.
9. Nařízení vlády č. 15/2014 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových
poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve
znění pozdějších předpisů.
§9

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Prachař v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
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241
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2014,
kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb.,
zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona
č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen
„zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve
znění vyhlášky č. 374/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se slovo „zaplacení“ nahrazuje
slovem „úhradu“.
2. V § 2 odst. 2 se slova „pravý horní roh“ nahrazují slovy „levý horní roh“ a slova „levý horní
roh“ se nahrazují slovy „pravý horní roh“.
3. V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola vozidla a číslem 2015, na
které je na zadní straně kupónů vytištěno dvakrát písmeno „R“, „M“ nebo „D“; tvar fólie je
rozdílný pro roční, měsíční a desetidenní kupóny,“.
4. V § 3 odst. 2 písmeno i) zní:
„i) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem kola vozidla a číslem 2015
u ročních kupónů,“.
5. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných pro
a) jeden rok barvy zelená a oranžová,
b) jeden měsíc barvy modrá a oranžová,

c) deset dnů barvy hnědá a fialová.“.
6. § 4 a 5 včetně nadpisů znějí:
„§ 4
Plošné řešení prvních dílů kupónů
(1) Text „(1. DÍL)“, piktogram vozidla a nápis
označující hmotnostní kategorii vozidla jsou umístěny ve střední části kupónu.
(2) Písmeno označující dobu platnosti je na
přední straně umístěno v levé horní části a na zadní
straně v pravé horní části. Pod ním jsou umístěny
symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice
pro motorová vozidla“.
(3) Číslo označující rok platnosti je na obou
stranách umístěno v jeho dolní části. Vlevo od čísla
jsou pouze na přední straně písmena „RZ“ a pod
nimi rámeček pro zápis registrační značky.
(4) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem je na přední straně umístěna v jeho
levé dolní části a na zadní straně v pravé dolní části.
Prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu. Na stejných místech je umístěn motiv tištěný
opticky variabilní barvou. Motiv je na přední straně
částečně a na zadní straně z větší části zakryt holografickou fólií. Na zadní straně motivu je vytištěno
dvakrát písmeno „R“, „M“ nebo „D“ označující
dobu platnosti kupónů.
(5) Dvoupísmenná série a šestimístné pořadové
číslo, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření, jsou umístěny na přední straně v pravé horní
části.
(6) Na papírové podložce pod spodním okrajem kupónů je vytištěn třináctimístný čárový kód
tmavomodré barvy.
§5
Plošné řešení druhých dílů kupónů
(1) Dvoupísmenná série a šestimístné pořadové
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číslo, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření, jsou umístěny v horní části.

Nad těmito prvky je umístěno číslo označující rok
platnosti.

(2) Nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE (2. DÍL)“
je rozdělen do pěti řádků a je umístěn pod prvky
uvedenými v odstavci 1). Pod nápisem jsou umístěny
symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro
motorová vozidla“.

(4) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem u kupónů s roční platností je umístěna v dolní části vpravo.

(3) Nápis označující hmotnostní kategorii vozidla, piktogram vozidla a písmeno označující dobu
platnosti jsou umístěny v levé dolní části kupónu.

(5) Rámeček pro zápis registrační značky je
umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu
otočený o 908. Vpravo od rámečku jsou písmena „RZ“. V horní části je písmeno označující dobu
platnosti, údaj o hmotnostní kategorii vozidla a doplňkové texty ve třech jazykových verzích.“.
7. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 435/2012 Sb.
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pónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do
31. ledna 2015.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2014 vydaných podle
vyhlášky č. 374/2013 Sb., ve znění účinném přede
dnem účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2015 a u ku-

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.

Ministr:
Ing. Prachař v. r.
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242
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2014
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§1
Základní sazby zahraničního stravného v cizí
měně pro rok 2015 jsou stanoveny v příloze k této
vyhlášce.

§2
Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014,
se zrušuje.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 242/2014 Sb.
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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 2014 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 – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: 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: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
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.

