
1 

 

AUTOKLUB  ČESKÉ  REPUBLIKY 
Opletalova 29, 110 00  Praha 1 
tel. 602 363 032   
e–mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz  

 

       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
SLEVY NA MÝTNÉM 

  
 
 

Vláda na své schůzi dne 26. září 2012 schválila nařízení vlády, 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.  

 
Cílem uvedené novely má být naplnění dřívějších dohod mezi Ministerstvem dopravy a zástupci 

dopravců, ve které se stát zavázal zavést pro autodopravce, jejichž vozidla najezdí po zpoplatněných 
pozemních komunikacích v systému elektronického mýtného vysoké počty kilometrů, možnost uplatnit 
tzv. slevu na mýtném.   

 
Novela nařízení vlády navazuje na § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého může vláda nařízením stanovit výši slevy na 
mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na mýtném. 

 
Novelu nařízení vlády ještě bude nutné vyhlásit ve Sbírce zákonů, čímž současně nabude 

účinnosti. K tomu by mělo dojít v řádu několika málo dnů. 
 
 

Kdo bude mít nárok na slevu na mýtném a v jaké výši: 
 

Na základě uvedené dohody byl novelou do nařízení vlády č. 484/2006 Sb. doplněn nový § 4a. 
Ten mj. stanoví, že pokud celková výše uloženého mýtného zjištěného systémem elektronického 
mýtného v průběhu kalendářního roku 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 %. 

Výše mýtného se tedy bude posuzovat pro každé jednotlivé vozidlo individuálně a nebude se 
sčítat za více vozidel, aby nebyli znevýhodněni malí autodopravci s početně omezeným vozovým 
parkem.  

Do výše uloženého mýtného se nezapočítává mýtné uložené přede dnem poskytnutí údajů a 
dokladů o vozidle provozovateli systému elektronického mýtného. 
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Postup pro uplatnění slevy na mýtném byl v novém § 4b nastaven následovně: 

 

Postup při uplatnění slevy na mýtném upravuje nový § 4b nařízení vlády č. 484/2006 Sb., a to 
následovně: 

1.  Provozovatel vozidla poskytne provozovateli systému elektronického mýtného (tj. Ředitelství 
silnic a dálnic ČR) 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 
podle 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. 

4.  Provozovatel systému elektronického mýtného odešle částku odpovídající výši slevy na 
mýtném zaokrouhlenou na celé koruny dolů na účet uvedený provozovatelem nejpozději do 4 
měsíců od obdržení údajů o bankovním účtu. 

 
 

Zvláštní postup pro uplatnění slevy na mýtném za kalendářní rok 2012: 
 
Pro kalendářní rok 2012 platí speciální úprava obsažená v přechodném ustanovení čl. II nařízení 

vlády ze dne 26. září 2012. Z té vyplývá následující: 
 

Časové období rozhodné pro výpočet slevy na mýtném v roce 2012 se stanoví na období 
ode dne účinnosti tohoto nařízení do konce roku 2012. Pokud výše uloženého mýtného v 
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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 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Říjen 2012 

 


