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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. září 2012,

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. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/
/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 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/
/2007 Sb., nařízení vlády č. 404/2009 Sb., nařízení vlády
č. 26/2010 Sb., nařízení vlády č. 415/2010 Sb., nařízení
vlády č. 243/2011 Sb. a nařízení vlády č. 354/2011 Sb.,
se mění takto:

1. V názvu nařízení se slova „a o výši sazeb mýt-
ného za užívání určených pozemních komunikací“ na-
hrazují slovy „ , sazeb mýtného, slevy na mýtném
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném“.

2. Na konci textu § 1 se doplňují slova „ , výši sle-
vy na mýtném a postup při jejím uplatnění“.

3. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 4a

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 zjiš-
těného systémem elektronického mýtného v průběhu
časového období podle odstavce 1 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 %.

(3) Do výše uloženého mýtného podle odstavce 2
se nezapočítává mýtné uložené přede dnem poskytnutí
údajů a dokladů o vozidle podle § 4b odst. 2.

§ 4b

Postup při uplatnění slevy na mýtném

(1) Provozovatel vozidla poskytne provozovateli
systému elektronického mýtného údaje a doklady o vo-
zidle v systému elektronického mýtného nezbytné pro
výpočet slevy na mýtném za kalendářní rok, za nějž má
být sleva poprvé poskytnuta, a bez zbytečného pro-
dlení mu oznamuje změny těchto údajů nebo dokladů.

(2) Údaje a doklady o vozidle v systému elektro-
nického mýtného jsou:

a) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa mís-
ta 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 elektro-
nické doručování, jedná-li se o podnikající fy-
zickou osobu, nebo

3. obchodní firma nebo název, adresa sídla, iden-
tifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kon-
taktní údaje pro elektronické doručování,
jedná-li se o právnickou osobu,

b) státní poznávací značka vozidla včetně uvedení
státu, v jehož registru vozidel nebo obdobné evi-
denci 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 zastou-
pen třetí osobou.

(3) Provozovatel systému elektronického mýt-
ného nejpozději do 6 měsíců od konce každého kalen-
dářního roku

a) ověří, zda u vozidla v systému elektronického
mýtného, o kterém mu byly poskytnuty údaje po-
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dle odstavce 1, vznikl podle § 4a odst. 2 nárok na
slevu,

b) vypočte výši slevy na mýtném pro jednotlivé vo-
zidlo a

c) vyzve provozovatele vozidla, u kterého vznikl ná-
rok na slevu na mýtném, aby sdělil údaje o bankov-
ním účtu, na který lze částku odpovídající výši
slevy na mýtném zaslat.

(4) Provozovatel systému elektronického mýt-
ného odešle částku odpovídající výši slevy na mýtném
zaokrouhlenou na celé koruny dolů na účet podle od-
stavce 3 písm. c) nejpozději do 4 měsíců od obdržení
údajů o bankovním účtu.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. 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 průběhu tohoto časového
období u vozidla provozovaného v systému elektronic-
kého 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 %.

2. V časovém období podle bodu 1 se nepoužije
§ 4a odst. 3 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr dopravy:

Mgr. Dobeš v. r.
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SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 22. října 2012

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu
České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo)

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a
13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo).
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