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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 199

Rozeslána dne 27. listopadu 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
485. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění
pozdějších předpisů
486. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu, ve znění pozdějších předpisů
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485
VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2020,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona 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., k provedení § 20 odst. 1 a § 22
odst. 8 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních
komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb.,
vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb.
a vyhlášky č. 243/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 se za slovo „mýtném“ vkládají
slova „uloženém za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace, vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu
vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích a vyvolaných
hlukem z provozu vozidel v systému elektronického
mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích“.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech
a spojitelnosti vozidel.“.

3. V § 13 se odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
4. Pod označení § 15 se vkládá nadpis, který
zní:
„Popis nákladů započitatelných pro výpočet
části mýtného uložené za účelem dosažení
návratnosti nákladů vynaložených
na zpoplatněné pozemní komunikace“.

5. V § 15 odst. 2 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
6. Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 15a
Popis nákladů započitatelných pro výpočet
části mýtného uložené za účelem dosažení
návratnosti nákladů vyvolaných znečištěním
ovzduší z provozu na zpoplatněných
pozemních komunikacích
Náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích
tvoří
a) náklady na vysazování a ošetřování silniční
vegetace zpoplatněných pozemních komunikací,
b) náklady na opatření vedoucí ke snížení znečištění ovzduší v tunelech zpoplatněných pozemních komunikací,
c) náklady na ochranu před znečišťováním půdy
smyvy ze zpoplatněných pozemních komunikací vynaložené na
1. odvodňovací zařízení,
2. čištění vod a likvidaci kalů,
d) náklady na realizaci opatření souvisejících se
zvýšením plynulosti dopravy na zpoplatněných
pozemních komunikacích, které zahrnují náklady na inteligentní dopravní systémy,
e) ostatní náklady neuvedené v písmenech a) až d),
jejichž vynaložení přímo souvisí se znečištěním
ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích.

Sbírka zákonů č. 485 / 2020

Částka 199

§ 15b
Popis nákladů započitatelných pro výpočet
části mýtného uložené za účelem dosažení
návratnosti nákladů vyvolaných hlukem
z provozu na zpoplatněných pozemních
komunikacích
Náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích tvoří
a) náklady na realizaci protihlukových opatření
vedoucích ke snížení hluku z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích vynaložené na
1. směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností,
2. zemní valy,
3. protihlukové stěny,
4. protihlukové polovegetační stěny,
5. zemní valy kombinované s protihlukovou
stěnou,
6. mobilní protihlukové stěny,
b) náklady na protihlukové úpravy na pozemních
objektech ohrožených hlukem z provozu na
zpoplatněných pozemních komunikacích vynaložené na
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1. výměnu oken s deklarovanou vzduchovou
neprůzvučností,
2. dotěsnění otvorů a výplně otvorů (např. další
vrstvou skla či typem výplně s vyšším stupněm zvukové izolace),
3. průhledné předstěny,
4. akustické absorpční obklady,
c) ostatní náklady neuvedené v písmenu a) nebo b), jejichž vynaložení přímo souvisí s hlukem
z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích.“.
7. V § 16 větě první se slova „na zpoplatněné
pozemní komunikace se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15,“ nahrazují slovy „vynaložené na zpoplatněné pozemní komunikace, náklady
vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích a náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15, 15a a 15b“.
8. V § 17 odst. 1 větě druhé se za text „§ 15“
vkládají slova „ , 15a a 15b“.
9. V § 17 odst. 2 se slova „žádná z těchto sazeb
nepřesáhla průměrnou sazbu mýtného vypočtenou
podle odstavce 1 o více než 175 % a“ zrušují.
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10. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
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11. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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486
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2020,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 279/2019 Sb.:
Čl. I
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.,
vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb.,
vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb.,
vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb.,
vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb.,
vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015 Sb.,
vyhlášky č. 411/2016 Sb., vyhlášky č. 409/2017 Sb.,
vyhlášky č. 265/2018 Sb., vyhlášky č. 279/2019 Sb.
a vyhlášky č. 316/2019 Sb., se mění takto:
1. V části „Jihočeský kraj“, písm. b) se za slovo
„Štěpánovice,“ vkládá slovo „Úsilné,“.
2. V části „Jihočeský kraj“ se na konci textu
písmene i) doplňuje slovo „ , Žernovice“.
3. V části „Jihočeský kraj“, písm. n) se za slova
„České Velenice,“ vkládá slovo „Dunajovice,“.
4. V části „Jihomoravský kraj“, písm. t) se za
slovo „Rudlice,“ vkládá slovo „Slatina,“.
5. V části „Královéhradecký kraj“, písm. b) se
slovo „Janov,“ zrušuje a za slovo „Semechnice,“ se
vkládá slovo „Sněžné,“.
6. V části „Královéhradecký kraj“, písm. d) se
za slovo „Sukorady,“ vkládá slovo „Tetín,“.
7. V části „Královéhradecký kraj“ se na konci
textu písmene f) doplňuje slovo „ , Zaloňov“.

10. V části „Liberecký kraj“, písm. i) se slovo
„Frýdštejn,“ zrušuje a za slovo „Jenišovice,“ se
vkládá slovo „Kacanovy,“.
11. V části „Olomoucký kraj“, písm. c) se za
slovo „Ochoz,“ vkládají slova „Raková u Konice,“.
12. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se za
slovo „Otaslavice,“ vkládá slovo „Otinoves,“.
13. V části „Pardubický kraj“, písm. g) se za
slovo „Trstěnice,“ vkládá slovo „Tržek,“.
14. V části „Plzeňský kraj“, písm. b) se za slovo
„Drahotín,“ vkládá slovo „Draženov,“, za slovo
„Mutěnín,“ se vkládá slovo „Nevolice,“ a za slovo
„Postřekov,“ se vkládá slovo „Stráž,“.
15. V části „Plzeňský kraj“, písm. f) se za slovo
„Kralovice,“ vkládá slovo „Loza,“.
16. V části „Plzeňský kraj“, písm. j) se za slovo
„Otěšice,“ vkládá slovo „Předenice,“ a za slovo
„Ptenín,“ se vkládá slovo „Radkovice,“.
17. V části „Středočeský kraj“, písm. e) se za
slovo „Líšnice,“ vkládá slovo „Měchenice,“ a za
slovo „Všenory,“ se vkládá slovo „Zahořany,“.
18. V části „Středočeský kraj“, písm. f) se slova
„Bříství,“, „Kounice,“ a „Vykáň“ zrušují, za slovo
„Poříčany,“ se vkládá slovo „Přehvozdí,“ a na konci
textu písmene f) se doplňuje slovo „Vitice“.
19. V části „Středočeský kraj“, písm. m) se za
slovo „úřady“ vkládají slova „Bříství, Kounice,“ a na
konci textu písmene m) se doplňuje slovo „ , Vykáň“.

8. V části „Královéhradecký kraj“, písm. i) se
za slova „Velké Poříčí,“ vkládá slovo „Vestec,“.

20. V části „Středočeský kraj“, písm. o) se za
slovo „Chudíř,“ vkládá slovo „Jabkenice,“ a za slovo
„Mečeříž,“ se vkládá slovo „Pěčice,“.

9. V části „Liberecký kraj“, písm. c) se za slovo
„Dalešice,“ vkládá slovo „Frýdštejn,“.

21. V části „Středočeský kraj“, písm. p) se za
slovo „Branžež,“ vkládají slova „Horní Bukovina,“.
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22. V části „Středočeský kraj“, písm. u) se za
slovo „Svojetín,“ vkládá slovo „Sýkořice,“.

slovo „Šimanov,“ vkládá slovo „Třeštice,“ a slovo
„Věžnice,“ se zrušuje.

23. V části „Středočeský kraj“, písm. y) se za
slovo „úřady“ vkládá slovo „Bernartice,“.

27. V části „Kraj Vysočina“, písm. m) se za
slovo „Číchov,“ vkládá slovo „Dalešice,“.

24. V části „Ústecký kraj“, písm. k) se za slovo
„Přestavlky,“ vkládá slovo „Račiněves,“.

Čl. II

25. V části „Kraj Vysočina“, písm. b) se za
slovo „Věž,“ vkládá slovo „Věžnice,“.
26. V části „Kraj Vysočina“, písm. e) se za

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Ministr:
Hamáček v. r.
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