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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2020,

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

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/
/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zá-
kona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 196/2012 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových
poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o po-
stupu při uplatnění slevy na mýtném, se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

2. § 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

„§ 2

Výše časového poplatku

(1) Časový poplatek za vozidlo v systému ča-
sového zpoplatnění, nejde-li o vozidlo poháněné
zemním plynem nebo biometanem, činí

a) na rok 1 500 Kč,

b) na 30 dnů 440 Kč,

c) na 10 dnů 310 Kč.

(2) Časový poplatek za vozidlo v systému ča-
sového zpoplatnění poháněné zemním plynem nebo
biometanem činí

a) na rok 750 Kč,

b) na 30 dnů 220 Kč,

c) na 10 dnů 155 Kč.

§ 3

Rozlišení a výše sazeb mýtného

(1) Sazby mýtného se člení podle

a) kategorie pozemní komunikace na sazby za uží-
vání

1. dálnice, nebo

2. silnice I. třídy,

b) kategorie vozidla na sazby pro

1. vozidla v systému elektronického mýtného
s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3, nebo

2. vozidla kategorie M2 a M3,

c) emisní třídy vozidla na sazby pro vozidla

1. do třídy EURO IV,

2. třídy EURO V a EEV,

3. třídy EURO VI s výjimkou vozidel poháně-
ných zemním plynem nebo biometanem,
nebo

4. třídy EURO VI poháněná zemním plynem
nebo biometanem,

d) největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní
soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní sou-
pravy o hmotnosti

1. více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny,

2. nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun, nebo

3. nejméně 12 tun,

e) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na
sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy

1. se 2 nápravami,

2. se 3 nápravami,

3. se 4 nápravami, nebo

4. s 5 nebo více nápravami, a

f) období dne na sazby za užívání pozemní komu-
nikace vozidlem v době

1. od 5.00 do 22.00 hodin, nebo

2. od 22.00 do 5.00 hodin.

(2) Sazby mýtného za užívání

a) dálnice pro vozidla v systému elektronického
mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2
a M3 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto na-
řízení,

b) silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronic-
kého mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2
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a M3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto na-
řízení,

c) dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uve-
deny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a

d) silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3
jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

3. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

4. V § 5 odst. 1 se slova „celkově uloženém
mýtném v tomto období“ nahrazují slovy „části
mýtného celkově uložené za účelem dosažení návrat-
nosti nákladů vynaložených na zpoplatněné po-
zemní komunikace (dále jen „sleva na mýtném“)“.

5. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„uloženého mýtného zjištěného“ nahrazují slovy
„části mýtného uložené za účelem dosažení návrat-

nosti nákladů vynaložených na zpoplatněné po-
zemní komunikace zjištěná“.

6. V § 5 odst. 2 písm. a) se částka „75 000 Kč“
nahrazuje částkou „65 000 Kč“ a číslo „5“ se nahra-
zuje číslem „6“.

7. V § 5 odst. 2 písm. b) se částka „110 000 Kč“
nahrazuje částkou „95 000 Kč“ a číslo „8“ se nahra-
zuje číslem „9“.

8. V § 5 odst. 2 písm. c) se částka „190 000 Kč“
nahrazuje částkou „170 000 Kč“.

9. V § 5 odst. 2 písm. d) se částka „300 000 Kč“
nahrazuje částkou „270 000 Kč“.

10. V § 5 odst. 3 se slova „uloženého mýtného“
nahrazují slovy „části mýtného uložené“.
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Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. led-
na 2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2020

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
k provedení § 20 odst. 1 a § 21a odst. 6 zákona č. 13/
/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zá-
kona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona
č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona
č. 227/2019 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady
časového poplatku v evidenci vozidel v systému
časového zpoplatnění a náležitosti a způsob
předání potvrzení o úhradě časového poplatku
osobě, která úhradu provedla,

b) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá ča-
sovému poplatku.

§ 2

Způsob zaznamenání údajů
o provedení úhrady časového poplatku

Údaje o provedení úhrady časového poplatku se
v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění
zaznamenávají automatizovaně

a) na základě údajů zadaných osobou, která úhra-
du provedla prostřednictvím samoobslužného
automatu nebo dálkového přístupu, nebo

b) na základě údajů zadaných osobou pověřenou
výběrem časového poplatku při úhradě na místě
určeném k úhradě časového poplatku.

§ 3

Náležitosti potvrzení o úhradě časového poplatku

Potvrzení o úhradě časového poplatku obsa-
huje:

a) státní poznávací značku vozidla,

b) údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno,

c) údaj o období, na které byl časový poplatek
uhrazen,

d) údaj o počátku a konci období, na které byl
časový poplatek uhrazen,

e) datum a čas provedení úhrady,

f) údaj o tom, zda jde o časový poplatek pro vo-
zidlo poháněné zemním plynem nebo biometa-
nem.

§ 4

Způsob předání potvrzení
o úhradě časového poplatku

Potvrzení o úhradě časového poplatku se předá
osobě, která úhradu provedla,

a) v listinné podobě osobou pověřenou výběrem
časového poplatku při úhradě na místě určeném
k úhradě časového poplatku,

b) v listinné podobě nebo elektronicky na adresu
elektronické pošty, byla-li zadána, při úhradě
bezhotovostně prostřednictvím samoobslužné-
ho automatu, nebo

c) elektronicky na adresu elektronické pošty při
úhradě bezhotovostně prostřednictvím dálko-
vého přístupu.

§ 5

Pozemní komunikace,
jejichž užití podléhá časovému poplatku

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá ča-
sovému poplatku, jsou uvedeny v příloze k této vy-
hlášce.

§ 6

Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vzoru 2020 vydaných podle
vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-
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hlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset
dnů do 9. ledna 2021 a u kupónů s platností na jeden
měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2021.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

2. Vyhláška č. 383/2016 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komu-
nikací zpoplatněných časovým poplatkem.

3. Vyhláška č. 386/2017 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komu-

nikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve
znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.

4. Vyhláška č. 258/2018 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komu-
nikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve
znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 307/2019 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komu-
nikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve
znění pozdějších předpisů.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 480/2020 Sb.
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