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243
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. srpna 2011,
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. 80/2006 Sb. a zákona č. 152/2011 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/
/2009 Sb., nařízení vlády č. 404/2009 Sb., nařízení vlády
č. 26/2010 Sb. a nařízení vlády č. 415/2010 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 a v poznámce pod čarou č. 1 se slova
„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1
písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34).
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.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34), které jsou uvedeny v příloze č. 3
k tomuto nařízení vlády“.
4. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
„(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1
písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2
a M34).“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34), které jsou uvedeny v příloze č. 3
k tomuto nařízení vlády“.
6. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu
zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb.

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34)
pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 – II

Emisní třída III a IV

Emisní třída V a vyšší

1,38

1,00

0,80
“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
U vozidel kategorie M2 a M3 v systému elektronického mýtného, která byla vybavena zaevidovaným
elektronickým zařízením přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, se sazby mýtného podle nařízení vlády
č. 484/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, použijí až od okamžiku vybavení
těchto vozidel zaevidovaným elektronickým zařízením,
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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., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr dopravy:
Mgr. Dobeš v. r.

