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VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2015

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 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. a zákona č. 268/2015 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá ča-
sovému poplatku,

b) vzory kupónů prokazujících úhradu časového
poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,

c) způsob umístění kupónů prokazujících úhradu
časového poplatku ve vozidle.

§ 2

Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry
a umístění ve vozidle

(1) Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1
k této vyhlášce.

(2) Dvoudílný kupón je obdélník o rozměrech
63 x 102 mm. Oba díly kupónu jsou odděleny potiš-
těným pruhem širokým 3 mm.

(3) První díly kupónů mají tvar čtverce o délce
strany 63 mm. Druhé díly kupónů mají tvar obdél-
níku o rozměrech 63 x 36 mm.

(4) Na ročním kupónu je vyobrazen tvar
kruhu, na měsíčním tvar čtverce a na desetidenním
tvar trojúhelníku.

(5) První díl kupónu se nalepuje přímo na
vnitřní straně čirého skla předního okna motorového
vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní
soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled
řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl
dobře viditelný z vnější strany vozidla.

(6) V případě, že motorové vozidlo není vyba-
veno předním sklem, první díl kupónu se nalepuje
přímo v pravé přední části vozidla pevně spojené
s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn
tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před
přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

§ 3

Prvky kupónů a jejich barevné provedení

(1) Na přední straně viditelné z vnitřní strany
vozidla a na zadní straně viditelné z vnější strany
vozidla prvních dílů kupónů jsou tyto prvky

a) piktogram vozidla a údaj o hmotnostní katego-
rii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,

b) číslo označující rok platnosti,

c) doba platnosti, která je u ročních kupónů vy-
značena písmenem „R“, u měsíčních písme-
nem „M“ a u desetidenních písmenem „D“,

d) na horní a obou bočních částech kupónů s plat-
ností na jeden měsíc a na deset dnů číslice 1
až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti
a na spodní části římské číslice I až XII pro
vyznačení příslušného měsíce,

e) symbol dopravní značky „dálnice“,

f) celoplošný ochranný násek,

g) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém
přechodu,

h) originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich
ochranný irisový přechod barev,

i) holografický stříbrný prvek, opticky variabilní
barva a žlutý prvek vytištěný bezpečnostní bar-
vou.

(2) Na přední straně prvních dílů kupónů je
dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo, rá-
meček pro zápis státní poznávací značky silničního
motorového vozidla (dále jen „registrační značka“)
s písmeny „RZ“, text „1. DÍL“, „MĚSÍC“ a „DEN“.

(3) Na přední straně druhých dílů kupónů jsou
tyto prvky
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a) piktogram vozidla a údaj o hmotnostní katego-
rii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,

b) číslo označující rok platnosti,

c) doba platnosti, která je u ročních kupónů vy-
značena písmenem „R“, u měsíčních písme-
nem „M“ a u desetidenních písmenem „D“,

d) nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ÚHRADU
POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLAT-
NĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE“,

e) symbol dopravní značky „dálnice“,

f) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém
přechodu,

g) originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich
ochranný irisový přechod barev,

h) holografický stříbrný prvek a opticky variabilní
barva,

i) dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo,
rámeček pro zápis registrační značky s písme-
ny „RZ“ a text „2. DÍL“.

(4) Na zadní straně druhého dílu je vytištěn
EAN kód, QR kód, logo SFDI, piktogram vozidla
symbolizující hmotnostní kategorii vozidla, nápis
„2. DÍL“ a vysvětlující texty k používání druhého
dílu kupónu ve třech jazykových verzích. V horní
části je údaj o době platnosti a hmotnostní kategorii.

(5) Jako základní podkladové barvy jsou pou-
žity u kupónů na

a) kalendářní rok barvy červená a oranžová,

b) jeden měsíc barvy modrá a zelená,

c) deset dnů barvy oranžová a žlutá.

§ 4

Způsob vyplňování kupónů a vyznačování
začátku jejich platnosti

(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou
dílech kupónu v místech k tomu určených. Údaj se
vyplní čitelně a tak, aby nebyl běžným způsobem
odstranitelný.

(2) Případná změna registrační značky vozidla
nemá vliv na platnost kupónu.

(3) Vyznačení doby platnosti kupónů prokazu-
jících zaplacení poplatku na jeden měsíc nebo deset
dnů provádí prodejce při prodeji děrovacími kleš-
těmi na prvních dílech kupónů v místě určeném

pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 3 odst. 1
písm. d)].

§ 5

Způsob evidence kupónů

Kupóny se evidují podle doby jejich platnosti
a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořa-
dových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté,
vydané, prodané a vrácené kupóny. Zvlášť se evidují
kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chyb-
ným vyznačením doby platnosti.

§ 6

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá
časovému poplatku

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá ča-
sovému poplatku, jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3
k této vyhlášce.

§ 7

Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vzoru 2015 vydaných podle
vyhlášky č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních ko-
munikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve
znění vyhlášky č. 374/2013 Sb. a vyhlášky č. 241/
/2014 Sb., není dotčena u kupónů s platností na deset
dnů do 9. ledna 2016 a u kupónů s platností na 1 mě-
síc a kalendářní rok do 31. ledna 2016.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních
komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

2. Vyhláška č. 374/2013 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komu-
nikací zpoplatněných časovým poplatkem
a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání
zpoplatněných komunikací a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 241/2014 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komu-
nikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve
znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
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§ 9

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

1. prosince 2015, s výjimkou přílohy č. 2, která na-
bývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

(2) Příloha č. 3 pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2015.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
k provedení § 20 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních 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., zá-
kona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona
č. 268/2015 Sb.:

Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb., o uží-
vání pozemních komunikací zpoplatněných mýt-
ným, včetně nadpisu znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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