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Anotace 

 

 Předloţená diplomová práce je zaměřena na rozbor činnosti Celní správy 

České republiky v oblasti systému elektronického mýta. V úvodní části je 

zpracována stručná charakteristika celní správy. Následující část je zaměřena na 

systém elektronického mýta pouţívaný v ČR, na jeho jednotlivé základní prvky, 

sazby mýtného a výběr mýtného. V další části je zpracována kontrolní činnost 

hlídek celní správy v oblasti elektronického mýta a jsou zde uvedeny některé 

problematické oblasti. Závěrečná část pak analyzuje správní trestání porušení 

předpisů v oblasti elektronického mýtného, identifikuje jeho slabé stránky 

a navrhuje řešení a doporučení budoucích kroků ke zvýšení jeho efektivity. 

 

Klíčová slova: mýto, systém elektronického mýta, zpoplatnění komunikací, celní 

správa 

 

Annotation 

 

This thesis is focused on Czech Republic’s Customs Administration 

analysis in the field of electronic toll system. There is the brief description of the 

Customs Administration in the introduction of this thesis. The next section is 

focused on electronic toll system used in the CR, its separate basic elements, toll 

rates and toll collection. There are also mentioned control patrols inspection’s 

activities and their problematic areas in the next part of this thesis. The final 

section analyzes the administrative punishment of rules violation in the field of 

electronic toll system, identify its weaknesses and propose solutions, 

recommendations for future steps to increase its efficiency.  
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Seznam zkratek 
 

ADR  - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí 

AETR  - Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní 
silniční dopravě 

Apod.  - a podobně 
Atd.  - a tak dále 
Č.  - číslo 
ČR  -  Česká republika 
DNS  - Domain Name System 
DPH  - daň z přidané hodnoty 
DRSC  - vyhrazená radiová komunikace krátkého dosahu 
EHS  - Evropské hospodářské společenství 
EMCS  - systém sledování dopravy vybraných výrobků 
GPS  - globální polohový systém 
GSM  - globální systém pro mobilní komunikaci 
GPRS  - mobilní datová sluţba pro GSM 
IT  - informační technologie 
JIM  - jedno inkasní místo 
KIM  - kontrolní integrované místo 
Např.  - například 
Obr.  - obrázek 
OBU  - On Board Unit – palubní jednotka 
Odst.  - odstavec 
Písm.  - písmeno 
Prům.  - průměrný 
RZ  - registrační značka 
Sb.  - Sbírka zákonů 
SON  - skupina operativního nasazení 
SPZ  - státní poznávací značka 
Tab.  - tabulka 
Tj.  - to je 
Tzv.  - takzvaný 
UPS  - zařízení pro souvislou dodávku elektřiny 
WAN  - počítačová síť 
WiFi  - bezdrátová komunikace v počítačových sítích 
WLAN  - bezdrátová místní síť 
WTO  - Světová obchodní organizace 
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1. Úvod 

U celní správy pracuji jiţ více neţ 14 let. Během své profesní kariéry jsem 

prošel všemi nejdůleţitějšími agendami, které celní správa vykonává, s výjimkou 

kontrolních činností. Začínal jsem na celním řízení v době před vstupem České 

republiky do Evropské unie, poté jsem pracoval na oddělení spotřebních daní, 

několik let jsem vykonával funkci analytika celního úřadu a nyní jiţ přes tři roky 

pracuji na oddělení právní podpory. Přestoţe se jednotlivé oblasti činnosti celní 

správy stále vyvíjejí, získal jsem určitě přehled, který vnímám jako velkou výhodu. 

Proto i volba tématu diplomové práce musela nějak souviset s mojí pracovní 

náplní.  

Rozhodl jsem se pro oblast, která je pro celní správu stále ještě poměrně 

nová, kompetence v této oblasti získala celní správa od ledna 2007, ale zároveň 

jiţ poskytuje údaje, na jejichţ základě je moţné provést vyhodnocení stávajícího 

systému. Jedná se o oblast výkonového zpoplatnění pozemních komunikací, 

čili systém elektronického výběru mýtného.   

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část je věnována stručné 

charakteristice Celní správy České republiky, jejím hlavním kompetencím 

a stručnému nástinu moţné budoucnosti celní správy. V druhé části je zpracován 

přehled systému výběru elektronického mýtného pouţívaného v České republice, 

jeho základní prvky, rozsah zpoplatnění, přehled výběru mýtného. Hlavní část 

diplomové práce je zpracována v části zabývající se kontrolní činností celní správy 

v oblasti elektronického mýta a správním trestáním v této oblasti. Analyzován je 

současný stav, počet zjištěných porušení, počet projednaných přestupků 

a správních deliktů, výše uloţených pokut. Cílem je identifikovat problémové 

oblasti, navrhnout zlepšení současných zavedených postupů a zajistit jejich větší 

efektivnost. 

 Jako hlavní zdroj informací slouţí internet, a to dokumenty Ministerstva 

dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a firmy Kapsch, intranet celní 

správy, zpravodajské servery, dále jednotlivé právní normy upravující tuto oblast 

a hlavní část statistických dat byla získána z interních aplikací celní správy. 
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2. Stručná charakteristika Celní správy České republiky 

Celní správa je zřízena zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České 

republiky, který vstoupil v platnost dne 1. 5. 2004 v souvislosti se vstupem ČR 

do Evropské unie. 

 

2.1. Organizační struktura 

 Zákonem o Celní správě České republiky bylo zřízeno Generální ředitelství 

cel, celní ředitelství a celní úřady. Generální ředitelství cel jako samostatná účetní 

jednotka Ministerstva financí sídlí v Praze. Celních ředitelství bylo  zřízeno 8, a to 

v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, 

Ostravě a v Olomouci. Celních úřadů bylo zřízeno celkem 54. Zákon zachoval 

44 existujících celních úřadů, 10 celních úřadů bylo zřízeno nově. Zároveň bylo 

tímto zákonem 47 úřadů zrušeno, některé úplně – hlavně pohraniční celní úřady, 

jiné ztratily status celního úřadu a staly se z nich pobočky celních úřadů. [1] 

 V čele celní správy stojí generální ředitel, kterým můţe být jen celník. 

Činnost celní správy pak zajišťují jak uniformovaní příslušníci ve sluţebním 

poměru, tak civilní zaměstnanci v pracovním poměru. [1] 

 Zákon o Celní správě České republiky dále v §§ 3 aţ 5a  definuje 

působnost celních orgánů (viz další kapitola).  

 Organizační struktura celní správy, Generálního ředitelství cel, celního 

ředitelství a celního úřadu je uvedena v přílohách 1 aţ 4.  

 

2.2. Hlavní kompetence celní správy 

 Co do rozsahu kompetencí je Celní správa ČR organizací výjimečnou, 

rozsah kompetencí sahá od čistě fiskálních přes preventivní aţ po represivní a tyto 

kompetence můţeme rozdělit do několika základních skupin. 

Správa cel – do této oblasti patří vyměřování, vybírání a vymáhání cla.  

V rámci správy cel je prováděn i výběr DPH u neplátců daně, celní dohled a celní 

kontrola u dováţeného, vyváţeného a tranzitovaného zboţí, propuštění zboţí 

do celního reţimu, vydávání povolení pouţívat zjednodušené postupy v celním 

řízení, rozhodování o opravách a zrušení platnosti celních prohlášení. Dále celní 

orgány rozhodují o povolení reţimů s hospodářskými účinky, o povolení 

provozovat celní sklady, rozhodují o určení celní hodnoty, vydávají osvědčení 

o původu zboţí a zpětně ověřují původ zboţí, kontrolují dodrţování obchodně-

politických opatření ČR i Evropské unie. Celní orgány jsou oprávněny provádět 

řízení o porušení celních předpisů, včetně rozhodování o zajištění zboţí 

důleţitého pro toto řízení, následného prodeje, znehodnocení nebo zničení tohoto 

zboţí, provádět kontrolu celních prohlášení po propuštění zboţí do celního reţimu, 
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pátrat po zboţí dovezeném nebo vyvezeném v rozporu s právními předpisy 

a po zboţí odňatém celnímu dohledu. V neposlední řadě celní orgány vybírají 

a vymáhají pokuty a náklady řízení, které uloţily, a které nebyly zaplaceny ve lhůtě 

splatnosti. V rámci celního dohledu kontrolují provádění společné zemědělské 

politiky Evropské unie, dodrţování veterinárních a rostlinolékařských předpisů 

pro zboţí uváděné na trh Evropské unie.  

Správa spotřebních a ekologických daní – z hlediska fiskálního přínosu 

státu se jedná o bezesporu nejvýznamnější agendu celní správy. V rámci správy 

spotřebních daní a ekologických daní je prováděno vyměřování a výběr těchto 

daní, vydávání povolení k provozování daňových skladů a schváleného příjemce 

v reţimu podmíněného osvobození od daně, dohled nad dodrţováním podmínek 

provozování daňových skladů, schvalování dopravy v reţimu podmíněného 

osvobození od daně a její následnou kontrolu. Dále celní orgány provádějí 

kontrolu značení lihu, distribuci a vracení kontrolních pásek ke značení lihu. Další 

významnou oblastí, ve které dochází často k porušování právních předpisů, 

je kontrola značení tabákových výrobků tabákovými nálepkami a kontrola prodeje 

tabákových výrobků. Pod správu spotřebních daní spadají i kontroly pěstitelského 

pálení, inventury lihu, denaturace lihu apod.  Dále celní úřady rozhodují o vrácení 

spotřební daně z vybraných výrobků pouţitých při zemědělské prvovýrobě 

a pro výrobu tepla. 

Dělená správa - kompetence k výkonu dělené správy je dána zákonem 

č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR, a dále v jednotlivých zvláštních právních 

předpisech. Celní správa zajišťuje vybírání a vymáhání peněţitých plnění, která 

byla uloţena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu a která jsou 

příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních 

samosprávných celků.   

Provádění řízení o správních a celních deliktech a o přestupcích - 

nejčastěji jsou řešena porušení zákona o spotřebních daních, celního zákona, 

zákona na ochranu spotřebitele, zákona o povinném značení lihu a zákona 

o pozemních komunikacích.  

 Kontrolní činnost – mezi kompetence v oblasti silniční dopravy patří 

kontroly v systému elektronického mýta, kontroly časového zpoplatnění - 

dálničních kupónů, váţení nákladních vozidel, kontrola přepravy nebezpečných 

nákladů, kontroly záznamů o provozu vozidel dle Dohody AETR, dodrţování 

Dohody ADR a kontroly přepravy odpadů. Mezi významné kontrolní kompetence 

patří i kontroly dopravy vybraných výrobků, kontroly zaměřené na nelegální 

obchody a manipulace s minerálními oleji, značení tabákových výrobků a lihovin, 

kontroly omezení prodeje tabákových výrobků a lihovin, odhalování nelegální 

výroby tabákových výrobků a lihovin. Mezi kontroly, ve kterých je celní správa 

poměrně úspěšná, patří i kontroly v oblasti ochrany duševního vlastnictví. 
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Odhalování padělků značkového zboţí probíhá jak v rámci samotného celního 

řízení, tak při kontrole prodeje. Na skladování a následnou likvidaci zajištěného 

zboţí – padělků jsou vynakládány kaţdý rok nemalé prostředky. Ve spolupráci 

s úřady práce a cizineckou policií provádí pracovníci mobilních dohledů celních 

úřadů i kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců.  

Kompetence v rámci Integrovaného záchranného systému státu – celní 

správa je zařazena mezi ostatní sloţky integrovaného záchranného systému 

a spolupracuje na vyţádání s dalšími bezpečnostními a záchrannými sbory 

při provádění záchranných a likvidačních prací v případě mimořádných nebo 

krizových situací. Nejčastější formou pomoci je ochrana majetku, kontrola 

a usměrňování pohybu osob, vozidel a zboţí v ohroţených oblastech. Součástí 

celní správy je i speciální jednotka – Skupina operativního nasazení (SON), 

která je schopná zajistit provedení záchranných prací ve výškách s vyuţitím 

horolezecké techniky či další speciální práce. Mezi další činnosti v této oblasti 

patří zjišťování radiace osmi mobilními skupinami, kontrola zamoření zdrojů pitné 

vody laboratořemi celní správy a rentgenová kontrola dopravních prostředků 

pomocí mobilního velkokapacitního rentgenu, popřípadě vyuţití i další speciální 

techniky Celní správy ČR.  

 

2.3. Současná situace v celní správě a její perspektivy  

Samozřejmě, ţe stejně jako ostatní ekonomické subjekty a jiné státní 

i nestátní instituce ovlivnila hospodářská krize a snahy současné vlády o sniţování 

schodku státního rozpočtu i celní správu. Nutno podotknout, ţe ještě v dobách 

nedávno minulých nebylo zvykem a nebylo ani potřebné zamýšlet 

se nad ekonomickou situací v celní správě. Dnes jsou vedoucí pracovníci, 

ale i řadoví členové, denně konfrontováni s různými omezeními a problémy, 

které přináší krácení rozpočtu. V roce 2009 měla celní správa rozpočet 

4,7 miliardy korun. Z této částky je velká většina, zhruba 3,7 miliardy Kč, určena 

na mzdy, sociální pojištění a ostatní osobní výdaje, jako jsou např. výsluhy, 

odchodné apod. Po odečtení této částky, zůstávalo na financování činnosti celní 

správy 1,073 miliardy Kč. Tato disponibilní částka se nijak výrazně nemění od roku 

2004. Z této částky tvořilo více neţ 400 milionů Kč rozpočty jednotlivých celních 

ředitelství k zabezpečení a financování nejběţnějších potřeb plynoucích 

ze zajištění provozu poměrně rozsáhlé sítě celních úřadů, jejich poboček 

a odloučených pracovišť. Zhruba 350 milionů Kč činily v roce 2009 náklady 

na údrţbu, provoz a výměnu IT a 200 milionů Kč pak náklady na další výdaje 

související s běţnou činností celní správy, a to včetně nákladů na ze zákona 

povinné rehabilitační pobyty zaměstnanců ve sluţebním poměru nebo údrţbu 

a opravy nemovitostí v majetku celní správy. Významný zlom přineslo usnesení 

vlády ČR č. 715 ze dne 8. 6. 2009, o střednědobých výdajových rámcích vlády 
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na léta 2010 aţ 2012, kterým byla zavedena některá úsporná opatření ve výdajích 

státu. Konkrétně pro celní správu tato úsporná opatření znamenala sníţení 

rozpočtu na rok 2010 o 262 milionů Kč a na roky 2011 a 2012 o 296 milionů Kč, 

ve srovnání s rokem 2009. V této situaci je nucena celní správa řešit otázku, 

jak sníţit své rozpočtové výdaje a přitom zachovat výkon svých zákonných 

povinností. Je zcela zřejmé, ţe zavedení úsporných opatření na jednotlivých 

celních úřadech, jako je například stanovení limitů na nákup drobného majetku, 

kancelářských potřeb, limitů pohonných hmot pro sluţební vozidla, limitů 

na úhradu telefonních poplatků atd., nemůţe takto významné sníţení rozpočtu 

pokrýt. Tato opatření přinesla úspory pouze v řádech milionů korun. Proto bylo 

přistoupeno k zásadním úsporným opatřením, jako je téměř úplné zastavení 

investic do hmotného majetku, zbavení se většiny rekreačních a školících zařízení 

celní správy, omezení rozvoje IT technologií, omezení obnovy výstroje, omezení 

různých příspěvků a benefitů zaměstnancům (stravování atd.). Dalším krokem je 

přehodnocení počtu a umístění jednotlivých útvarů celní správy a bohuţel také 

přehodnocení a omezení investic do odborného vzdělávání zaměstnanců. [2] 

 Počátkem roku 2011 byla dána do připomínkového řízení novela zákona 

č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. Schválení této novely 

zákonodárci se předpokládá ke konci roku 2011 a v účinnost by měla vstoupit 

1. 1. 2012. Podstatnou změnou, kterou tato novela přinese, je přechod 

ze současné třístupňové struktury Celní správy na strukturu dvoustupňovou. 

K přechodu na dvoustupňovou strukturu byla zpracována nezávislou firmou studie 

proveditelnosti, ze které vyplývá, ţe současná struktura Celní správy 

jiţ neumoţňuje další rozvoj, který by směřoval k nutným úsporám a přitom zůstal 

dostatečně pruţný při plnění svých úkolů a poţadavků podnikatelské veřejnosti. 

Studie dospěla k obecně platnému závěru, ţe více organizačních stupňů znamená 

více vedoucích pracovníků, více nákladů a komplikovanější komunikaci mezi 

jednotlivými stupni. Současné Generální ředitelství cel bude tedy po novele 

zákona o celní správě nahrazeno celním ředitelstvím, celní ředitelství nahradí 

celní úřady, kterých bude podle připravované novely 14, a budou tak kopírovat 

vyšší samosprávné celky - kraje. Patnáctým úřadem, se specifickým postavením 

hraničního celního úřadu, by měl být Celní úřad Praha-Ruzyně. Tyto dva 

organizační stupně budou pevně zafixovány v zákoně. Pod působnost celních 

úřadů bude dále spadat síť celních poboček, kterou bude moţno tvořit flexibilně 

rozhodnutím generálního ředitele. Pro celní správu zcela novým způsobem bude 

vykonáván systém podpůrných činností, jako je IT, účetnictví, personalistika 

a správa majetku. Tyto činnosti jiţ nebudou vykonávány samostatně kaţdým 

celním ředitelstvím (po novele zákona o celní správě celním úřadem), ale budou 

centralizovány do 4 středisek. Přechod na dvoustupňovou strukturu přinese tedy 

jak úsporu nákladů, úsporu v počtu zaměstnanců (v konečném důsledku aţ 1500 

zaměstnanců), tak by měl přinést i pruţnější strukturu, schopnou lépe reagovat 
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na měnící se poţadavky veřejnosti a státu, a větší efektivitu vykonávaných 

činností. [3] 

Od 1. 1. 2011 došlo k plošnému sníţení tarifních platů všech zaměstnanců 

celní správy o 10 %. Zároveň byly omezeny různé příspěvky zaměstnavatele 

zaměstnancům (příspěvek na stravné, na dovolenou, dětské tábory apod.). Další 

sníţení mezd se předpokládá s výše uvedeným přechodem na dvoustupňovou 

strukturu, kdy zaměstnanci pracující na pobočkách celních úřadů budou zařazeni 

do niţších platových tříd, neţ je tomu v současnosti. Přičteme-li k této situaci ještě 

nejistotu budoucího zaměstnání u celní správy, která pramení z přechodu 

na dvoustupňovou strukturu a také z dalších plánovaných, dosud zcela 

neupřesněných změn v kompetencích celní správy v souvislosti se zavedením 

jednoho inkasního místa a kontrolního integrovaného místa, nelze se divit, ţe mezi 

zaměstnanci panuje negativní nálada. Důsledkem je, ţe řada zaměstnanců 

od celní správy odchází, často se bohuţel jedná o nejlepší pracovníky, 

kteří snadněji najdou uplatnění jinde.  

S jistotou dnes můţeme tvrdit, ţe celní správa v podobě, jak ji známe teď, 

je pomalu minulostí. Souvisí to s připravovanými a postupně realizovanými 

změnami české daňové správy, s připravovaným zavedením jednoho inkasního 

místa (JIM) a kontrolního integrovaného místa (KIM). Hlavní činnost a kompetence 

celní správy se postupně přesouvají z oblasti fiskální do oblasti kontrolní. Fiskální 

přínos do státního rozpočtu ještě klesne po plánovaném přesunu výběru 

spotřebních daní a přechodu dělené správy pod finanční úřady. Fiskální přínos 

z výběru cla v dovozu také klesá, a to v souvislosti s odbouráváním obchodních 

překáţek mezi státy a z toho plynoucích nulových preferenčních sazeb cla 

(od roku 2016 by měla být zavedena nulová sazba cla mezi všemi státy, které jsou 

členy WTO). Platba daní a poplatků státu prostřednictvím jednoho inkasního místa 

bude zaloţena na dobrovolnosti a právě role jakéhosi protipólu – kontrolní 

a represivní uniformované sloţky státu v oblasti výběru cla, daní a poplatků, 

by měla v budoucnu být hlavní náplní činnosti celní správy. 
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3. Systém elektronického mýta v České republice 

Doprava je jedním z klíčových odvětví ekonomiky všech vyspělých zemí. 

Snahou vlády České republiky je rozvoj a zlepšení stavu dopravní infrastruktury, 

zmírnění dopadů a vlivů dopravy na ţivotní prostředí a zdraví obyvatelstva. 

Jedním z nástrojů k dosaţení těchto cílů můţe být i zpoplatnění vybraných 

komunikací, tzn. výběr mýtného. 

 

3.1. Možné způsoby výběru mýtného 

 Výběrčí mýtné kabiny - jedná se o ruční výběr mýtného, případně 

s moţností vhození příslušné částky mýtného do výběrčího automatu, často je 

úhradu moţno provést pomocí předplacené karty, která umoţňuje rychlejší 

průjezd výběrčím místem. Výraznou nevýhodou tohoto systému je sníţení 

propustnosti pozemní komunikace a velká náročnost na lidské zdroje. Celkově lze 

říci, ţe tento systém je v současnosti jiţ přeţitý a o zavedení tohoto modelu v ČR 

se vůbec neuvaţovalo. Tento systém je provozován ve Slovinsku, Itálii, 

Španělsku, Francii, Chorvatsku a Portugalsku. 

 Elektronické mikrovlnné systémy – pohyb vozidel je sledován pomocí 

mýtných bran, které jsou vybaveny snímači mikrovlnného signálu (detektory 

vozidel) a kamerami. Kaţdé vozidlo v systému musí být vybaveno OBU jednotkou, 

ve které jsou zadány základní registrační údaje o vozidle (např. typ vozidla, počet 

náprav). Pří průjezdu vozidla pod mýtnou branou probíhá komunikace mezi 

mýtnou branou a OBU jednotkou a získané informace jsou posílány systémem 

na centrálu systému, kde je vypočítána příslušná výše platby mýtného. Výhodou 

tohoto systému ve srovnání se systémem satelitním je niţší cena OBU jednotky, 

niţší náklady na kontrolu placení, naopak nevýhodou jsou vyšší náklady 

na vybudování potřebné infrastruktury a na její následnou údrţbu. Tento systém je 

pouţíván v Rakousku, Švýcarsku, ve Francii a v České republice.  

 Elektronické satelitní systémy – výhodou těchto systémů je, ţe umoţňují 

celoplošné sledování vozidel, tzn. nejen na speciálně vybavených komunikacích. 

Satelitní systém výběru mýtného je zaveden v Německu od roku 2005. 

Elektronická OBU jednotka umístěná ve vozidle získává informace o aktuální 

poloze vozidla pomocí satelitního systému GPS a následně po opuštění 

placeného úseku komunikace odesílá údaje potřebné ke stanovení výše mýtného 

prostřednictvím sítě mobilního telefonního operátora do centra systému. Zároveň 

je OBU jednotka schopna komunikovat i pomocí mikrovlnné technologie s mýtnými 

branami, které jsou však určeny jen ke kontrole placení mýtného. Průjezd 

po zpoplatněných komunikacích v Německu je moţný i bez OBU jednotky, v tomto 

případě je nutno zadat plánovanou trasu vozidla on-line přes internet a provést 

platbu. 
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 Dálniční známky – úhrada mýtného poplatku probíhá formou předplatného 

před uţitím zpoplatněné komunikace, zaplacení poplatku se prokazuje vylepením 

příslušné části dálničního kupónu, nejčastěji na čelní sklo vozidla.  

 

3.2. Systém výběru mýtného používaný v ČR 

 Usnesením vlády ČR č. 481 ze dne 19. května 2004 bylo ministru dopravy 

uloţeno připravit legislativní rámec a praktickou realizaci k zavedení výkonového 

zpoplatnění pozemních komunikací v ČR. Zavedení výkonového zpoplatnění má 

umoţnit, aby se uţivatelé pozemních komunikací přímo a spravedlivěji podíleli 

na nákladech na výstavbu, modernizaci, údrţbu a provoz pozemních komunikací. 

Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného zajišťuje 

Ministerstvo dopravy, které na základě souhlasu vlády ČR pověřilo provozem 

systému elektronického mýtného a výběrem mýtného jím zřízenou organizaci - 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Systém elektronického mýtného musí splňovat 

podmínku snadné propojitelnosti se systémy elektronického mýtného v rámci 

Evropského společenství a jeho zavedení nesmí diskriminovat tuzemské uţivatele 

ani uţivatele z jiných členských států. [4] 

 Ostrý provoz výkonového zpoplatnění pozemních komunikací byl v ČR 

zaveden od 1. 1. 2007. Od tohoto data podléhá úhradě mýtného uţití zpoplatněné 

pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, 

jehoţ největší povolená hmotnost činí nejméně 12 tun, nebo jízdní soupravou, 

jejíţ nejvyšší povolená hmotnost činí nejméně 12 tun. Od 1. 1. 2010 byl systém 

výkonového zpoplatnění rozšířen i na vozidla nejméně se čtyřmi koly, jehoţ 

největší povolená hmotnost činí více neţ 3,5 tuny. Na rozdíl od časového 

zpoplatnění, kdy úhrada mýtného probíhá na základě doby, po kterou je uţívání 

zpoplatněné komunikace předplaceno ve formě dálničního kupónu, 

se při výkonovém zpoplatnění výše mýtného stanovuje v závislosti na skutečně 

ujeté vzdálenosti po zpoplatněných komunikacích. Mýtným rozumíme částku, 

kterou zaplatí provozovatel vozidla nebo řidič za jízdu mezi dvěma body pozemní 

komunikace. Výše mýtného se zjišťuje pomocí plně automatického systému 

elektronického mýtného, jehoţ základními součástmi je mýtná brána a palubní 

elektronické zařízení umístěné ve vozidle zvané OBU jednotka nebo také Premid 

jednotka. Částka mýtného se pak vypočítá podle ujeté vzdálenosti, typu vozidla 

(v závislosti na emisní třídě), počtu náprav vozidla, druhu komunikace 

a konkrétního času, kdy byla komunikace uţita, a to na základě nařízení vlády 

č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za uţívání 

určených pozemních komunikací. [4] [5] [6] 

Systém výběru elektronického mýta v ČR pracuje na principu mikrovlnné 

technologie. Zjednodušeně lze říci, ţe pokud vozidlo projede pod mýtnou branou, 

komunikuje jeho OBU jednotka se zařízením nainstalovaným na mýtné bráně. 
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Na základě komunikace, ujeté vzdálenosti a kategorie vozidla je vypočítána výše 

mýtného. O úspěšné realizaci mýtné transakce je řidič vozidla informován 

akustickým signálem (jedním pípnutím) Premid jednotky. [7] 

 

3.2.1. Mýtné brány 

Základem kaţdé mýtné brány je ocelová konstrukce, na které jsou umístěny 

jednotlivé technologické prvky. Hlavním prvkem jsou mikrovlnné antény, 

které komunikují s palubní jednotkou ve vozidlech. Tyto antény jsou uspořádány 

tak, ţe projíţdějící vozidla nemusí při průjezdu sniţovat rychlost a mohou libovolně 

měnit jízdní pruh, a to včetně odstavného. I kdyţ se ve stejném okamţiku 

nahromadí v komunikační zóně mýtné brány více vozidel, je kaţdé správně 

a jednotlivě zpoplatněno. Na kaţdé mýtné bráně je umístěn počítač se softwarem 

pro sběr a přenos dat z realizovaných mýtných transakcí. Přenos dat do centra 

mýtného systému se uskutečňuje pomocí dálkové WAN sítě. 

 

Obr. 1: Zjednodušené schéma mýtné brány 

Elektrický proud nutný k zajištění funkčnosti mýtné brány je přiváděn 

nízkonapěťovou přípojkou a brána je zálohována jednotkou UPS. Některé mýtné 

brány, hlavně v počátečních fázích provozu, byly zásobovány elektřinou z diesel-

elektrických agregátů. Případné výpadky funkčnosti mýtné brány jsou zjištěny 

monitorovacím systémem a předávány k řešení servisní firmě. [6] [7] 

3.2.2. Kontrolní mýtná brána  

Stacionární kontrolní mýtná brána (obr. č. 2) je mýtná brána, která je 

osazená navíc technologickými prvky určenými ke kontrole výběru mýta. Jsou 

kontrolována vozidla jedoucí ve všech jízdních pruzích a je kontrolováno jejich 

správné zařazení v systému elektronického mýtného a výběr mýtného. Vozidla 

opět mohou přejíţdět do libovolného pruhu a nemusí zpomalovat. Projíţdějící 
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vozidla jsou laserovým skenerem automaticky detekována a následně 

klasifikována, přičemţ je zjišťováno správné zařazení vozidla do příslušné váhové 

kategorie podle velikosti vozidla a nepřímo se ověřuje správnost údaje o počtu 

náprav, který je nastavený v Premid jednotce. Kamerový systém kontrolní mýtné 

brány pak pořizuje čelní a boční fotografie všech projíţdějících vozidel.  

V případě zjištění nesrovnalosti po porovnání údajů z Premid jednotky 

a výsledků klasifikace vozidla se vytvoří kontrolní záznam, který zahrnuje 

fotografie, výsledky automatického rozpoznávání SPZ, klasifikační informace, 

informace o Premid jednotce apod. Pokud nejsou zjištěny nesrovnalosti, 

jsou příslušné snímky vozidel lokálně vymazány. Data z Premid jednotky se čtou 

pomocí stejné mikrovlnné komunikace DSRC jako na mýtné bráně. Transakce 

DRSC se neprovádí za účelem výběru mýtného, ale za účelem kontroly 

přítomnosti Premid jednotky ve vozidle, správné funkce Premid jednotky 

a pro kontrolu správného počtu nastavených náprav vozidla na Premid jednotce.  

[9] [8]  

 

Obr. 2: Schéma kontrolní brány 

 

 Běţnou mýtnou bránu lze přebudovat v krátké době na kontrolní mýtnou 

bránu pomocí přenosného kontrolního zařízení. Skládá se z podobných 

komponentů jako stacionární kontrolní brána a umoţňuje stejné funkce. Rozdílem 

je, ţe pomocí přenosného kontrolního zařízení lze kontrolovat pouze první jízdní 

pruh. Přenosné kontrolní zařízení je umísťováno zejména na základě výsledků 

rizikových analýz zohledňujících moţnosti objetí kontrolních míst 

na zpoplatněných komunikacích. [8] 
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3.2.3. Palubní jednotka 

Jedním ze základních prvků, který je potřebný pro správný výběr mýtného, 

je palubní Premid jednotka umístěná ve vozidle (obr. č. 3). Palubní jednotka je  

vydávána po zaregistrování vozidla u provozovatele elektronického mýta 

na konkrétní vozidlo (SPZ) a je nepřenosná. Provozovatel systému elektronického 

mýta je oprávněn poţadovat od provozovatele vozidla oproti vydání Premid 

jednotky sloţení kauce, která je stanovena ve výši 1550,- Kč. Kauce se nevybírá 

u vozidel, které mají výjimku v systému elektronického mýtného a jsou 

osvobozené od zpoplatnění. Po vrácení funkční a nepoškozené Premid jednotky 

je kauce vratná. Základní jednotka je vhodná pouze pro vozidla s nepokoveným 

čelním sklem, kterých je většina, pro vozidla s pokoveným čelním sklem je určena 

palubní jednotka označovaná jako Premid plus s venkovní anténou. Premid 

jednotka je vybavena baterií s pětiletou ţivotností. Poté se palubní jednotka 

stáhne z oběhu. [9] 

 

Obr. 3: Palubní jednotka 

 V kaţdém případě musí být vozidlo před vjezdem do systému 

elektronického mýtného zaregistrováno a předem vybaveno Premid jednotkou. 

Premid jednotka se umisťuje na spodní okraj čelního skla mezi středem vozidla 

a volantem. Nejčastější chybou při umísťování Premid jednotky je, ţe jí zakrývá 

v klidové poloze stěrač a jednotka poté s mýtnými branami nekomunikuje správně 

nebo vůbec. Za umístění Premid jednotky zodpovídá vţdy řidič vozidla. [9] [10] 

 Před uţitím zpoplatněné komunikace je řidič povinen zkontrolovat 

funkčnost Premid jednotky krátkým stisknutím ovládacího tlačítka. Dále je povinen 

nastavit příslušný počet náprav vozidla, s kterým komunikaci uţije. Příslušný počet 

nastavených náprav signalizuje kontrolka. Během vlastní jízdy po zpoplatněné 

komunikaci je pak řidič povinen udrţovat Premid jednotku v provozu. Pokud zjistí, 

ţe je Premid jednotka nefunkční nebo nekomunikuje s mýtnými branami, případně 
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je na Premid jednotce nedostatečný kredit, je řidič povinen sjet na nejbliţším 

sjezdu z placené komunikace, navštívit kontaktní nebo distribuční místo a Premid 

jednotku vyměnit za funkční, případně dobít kredit a uhradit dluţné mýto. Řidič 

vozidla je během jízdy informován při průjezdu pod mýtnou branou akustickým 

signálem o stavu Premid jednotky  [10] [9], a to následovně: 

- 1x pípnutí – mýtná transakce proběhla v pořádku, 

- 2x pípnutí – mýtná transakce proběhla v pořádku, pozornost je nutno 

věnovat výši kreditu na Premid jednotce v systému placení pre-pay, 

neboť výše kreditu je niţší neţ 600 Kč, 

- 4x pípnutí – mýtná transakce neproběhla, např. nedostatečný kredit 

nebo vozidlo na černé listině – povinnost sjet z placené komunikace 

a navštívit distribuční nebo kontaktní místo provozovatele mýtného 

systému, 

- bez pípnutí – mýtná transakce neproběhla - povinnost sjet z placené 

komunikace a navštívit distribuční nebo kontaktní místo provozovatele 

mýtného systému. 

 

3.2.4. Způsoby placení mýtného 

Mýtné lze hradit dvěma způsoby, a to buď v systému placení předem, 

nebo v systému následného placení. 

- systém placení předem (pre-pay) – mýtné je hrazeno předem ve formě 

zakoupení kreditu, kterým je nabita Premid jednotka vozidla. Mýtné 

se odečítá z kreditu po průjezdu vozidla mýtnou bránou. Mýtné lze 

předplatit na distribučním místě nebo kontaktním místě a uhradit 

buď v hotovosti, nebo jinými platebními prostředky, např. platební kartou 

(Dinner Club, EuroCard/MasterCard, Maestro, VISA, VISA Elektron) nebo 

tankovací kartou (např. Benzína, Euroshell, CCS, ESSO, Routex) 

- systém následného placení (post-pay) – podmínkou je uzavření dohody 

mezi provozovatelem vozidla a provozovatelem mýtného systému, přičemţ 

provozovatel nemá právní nárok na uzavření smlouvy o následném placení 

mýta. Podmínkou pro uzavření smlouvy na následné placení mýta je 

zajištění bankovní zárukou. Kaţdá mýtná transakce se zaznamenává 

v systému elektronického mýta a je následně za určené zúčtovací období 

vyfakturována provozovateli vozidla, a to po jednotlivých dnech 

a jednotlivých Premid jednotkách. Platbu lze provést úhradou faktury, 

inkasem z účtu, platební kartou nebo tankovací kartou. V případě, 

ţe provozovatel vozidla neuhradí mýtné ke dni jeho splatnosti, dostává 

se do prodlení s placením. Provozovatel vozidla je odpovědný za sledování 

splatnosti a úhrady mýtného. Pokud je provozovatel vozidla v prodlení 

s úhradou mýtného déle neţ 3 dny, je provozovatel systému oprávněn 
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zablokovat veškerá elektronická zařízení evidovaná pro provozovatele 

vozidla (vozidlo se dostává na tzv. černou listinu).  

 Kdykoli po dobu trvání evidence vozidla v systému elektronického mýtného 

můţe provozovatel vozidla poţádat provozovatele systému na kontaktním místě 

nebo prostřednictvím internetové stránky provozovatele systému o změnu reţimu 

placení předem do reţimu následného placení. Elektronické zařízení můţe být 

pouţito jen v tom reţimu placení, pro který bylo registrováno v mýtném systému. 

Při změně reţimu placení musí dojít k vrácení a výměně elektronického zařízení.  

 Pro vznik povinnosti hradit mýtné je vţdy rozhodující údaj, který je 

zaznamenán mýtným systémem a je obsaţen v tomto systému. V případě 

dokazování nepravdivosti údajů je důkazní břemeno na uţivateli systému. [11] 

 

3.2.5. Sazby mýtného 

 Sazby mýtného jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 nařízení vlády 

484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za uţívání 

určených pozemních komunikací, a jsou zpracovány v následujících tabulkách. 

Sazby jsou stanoveny rozdílně pro dálnice a rychlostní komunikace a silnice 

1. třídy a dále jsou rozčleněny podle emisní třídy vozidla a počtu náprav vozidla 

nebo jízdní soupravy. S účinností od 1. 2. 2010 byla zavedena zvýšená sazba 

mýtného v pátek v době mezi 15:00 a 21:00 hod., a to s cílem omezit provoz 

nákladních automobilů v tomto časovém období. [5] 

 Výše mýtného se vypočítá součinem příslušné sazby mýtného na kilometr 

a počtu ujetých kilometrů po zpoplatněné komunikaci. 

Tab. 1: Vývoj výše sazeb mýtného – dálnice a rychlostní komunikace (v Kč/km) 

Platnost Emisní třída Euro II 
Emisní třída           
Euro III-IV 

Emisní třída          
Euro V a vyšší 

1.1.2007 – 
31.1.2010 

Počet náprav Počet náprav Počet náprav 

2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+ 

2,30 3,70 5,40 1,70 2,90 4,20    

1.2.2010 – 
31.12.2010 

pátek 15:00 aţ 21:00 hod. 

2,87 5,55 8,10 2,12 4,35 6,20    

ostatní doba v týdnu 

2,26 3,63 5,30 1,67 2,85 4,12    

1.1.2011 

pátek 15:00 aţ 21:00 hod. 

3,59 6,48 9,45 2,65 5,08 7,35 2,12 4,06 5,88 

ostatní doba v týdnu 

2,83 4,54 5,53 2,09 3,56 5,15 1,67 2,85 4,12 

V současné době se v různých médiích objevují zprávy, ţe Ministerstvo 

dopravy zamýšlí zvýšit v příštím roce mýtné o dalších 25 % a dále se objevují   
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informace, ţe by na mýtné mělo být zavedeno DPH ve výši 20 %, coţ by vedlo 

k dalšímu zvýšení nákladů přepravních firem a potaţmo i cen silniční dopravy. 

Ministerstvo dopravy si od zvýšení cen slibuje, ţe ročně vybere aţ o 4 miliardy 

korun na mýtném více, coţ by mělo doplnit část chybějících prostředků 

na dopravní stavby. 

Tab. 2: Vývoj výše sazeb mýtného – silnice 1. třídy (v Kč/km) 

Platnost Emisní třída Euro II 
Emisní třída      
Euro III-IV 

Emisní třída      
Euro V a vyšší 

1.1.2007 – 
31.1.2010 

Počet náprav Počet náprav Počet náprav 

2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+ 

1,10 1,80 2,60 0,80 1,40 2,00    

1.2.2010 – 
31.12.2010 

pátek 15:00 aţ 21:00 hod. 

1,37 2,7 3,90 1,00 2,10 3,00    

ostatní doba v týdnu 

1,08 1,77 2,55 0,79 1,37 1,96    

1.1.2011 

pátek 15:00 aţ 21:00 hod. 

1,71 3,15 4,55 1,25 2,45 3,50 1,00 1,96 2,80 

ostatní doba v týdnu 

1,35 2,21 3,19 0,99 1,71 2,45 0,79 1,37 1,96 

 

3.2.6. Rozsah zpoplatnění 

Seznam jednotlivých zpoplatněných mýtných úseků dálnic a rychlostních 

komunikací je uveden v příloze č. 3 a seznam zpoplatněných úseků silnic 1. třídy 

je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 527/2006 Sb., o uţívání zpoplatněných 

pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.  V první 

etapě od 1. 1. 2007 bylo zpoplatněno celkem 972 km dálnic a rychlostních 

komunikací. Rozsah zpoplatnění se kaţdý rok rozšiřuje o nově dostavěné úseky 

dálnic a rychlostních komunikací a dále byl systém elektronického mýta postupně 

rozšířen také o vybrané úseky silnic 1. třídy. K 31. 12. 2010 bylo zpoplatněno 

celkem 1336 km pozemních komunikací. Významnou událostí bylo v září 2010 

otevření jiţní části Praţského okruhu spojující dálnici D1 a D5, coţ se projevilo 

i rekordním výběrem mýtného v následujících měsících. V druhé polovině roku 

2010 došlo dále ke zprovoznění úseku dálnice D1 z Prahy do Bohumína a nové 

zpoplatněné úseky byly otevřeny na rychlostních silnicích R4, R6 a R55. [12] [13] 

V poslední době se objevují informace o moţném celoplošném zpoplatnění 

silnic 1. třídy a dokonce i některých silnic 2. a 3. třídy pro nákladní dopravu. 

Na těchto komunikacích zřejmě nebude pouţíván současný mikrovlnný systém 

výběru mýta, ale systém satelitní. Hybridní OBU jednotky umoţňující provoz 

jak v mikrovlnném, tak satelitním systému, jsou jiţ testovány. [13] 
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Obr. 4: Mapa zpoplatněných komunikací 

 Na závěr této podkapitoly bych chtěl zmínit dopravní značení, kterým jsou 

označovány úseky pozemních komunikací zpoplatněné elektronickým mýtem. 

Mezinárodní dopravní značka označující tyto úseky neexistuje. V ČR jsou tyto 

úseky označeny značkou „dálnice“, „konec dálnice“, „silnice pro motorová vozidla“, 

„konec silnice pro motorová vozidla“, a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 

na pozemních komunikacích, byla nově zavedena informativní značka „mýtné“ 

a „konec mýtného“. (viz příloha č. 5) Tato informativní značka se neuţívá 

na dálnici a silnici pro motorová vozidla. [13] 

  

3.2.7. Kontaktní a distribuční místa 

Kontaktní a distribuční místa jsou styčnými body pro uţivatele se systémem 

elektronického mýtného. Na těchto místech je moţné se do systému zaregistrovat 

a poskytují i další sluţby. [16] [17] 

 Kontaktní místa – je jich zřízeno celkem 14, v kaţdém regionu ČR jedno. 

Jsou otevřena pouze v pracovní dny, 8 hodin denně. Kontaktní místa poskytují 

následující sluţby: 

- registrace do mýtného systému, 

- předplacení mýtného v systému pre-pay, 

- zaplacení kauce za Premid jednotku, vyzvednutí, výměna nebo vrácení 

  Premid jednotky, 

- vrácení předplaceného mýtného v systému placení pre-pay při současném 
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  vrácení Premid jednotky, 

- dodatečné zaplacení dluţného mýtného, 

- sjednání smluvních podmínek v systému placení post-pay, 

- poskytnutí výpisu mýtných transakcí, 

- získání podrobných výpisů mýtných transakcí včetně vysvětlení, - moţnost 

  opravy chybného vyúčtování mýtného, 

- podávají informace o mýtném systému, 

- přijímají stíţnosti nebo podněty týkající se mýtného systému, 

- poskytují informační materiály i v cizích jazycích. 

Distribuční místa - jsou zřizována nejčastěji na benzínových čerpacích 

stanicích nebo jiných místech, která vyhovují poţadavkům na zřízení distribučního 

místa. Jsou budována ve vzdálenosti do 12 km od přivaděčů ke zpoplatněným 

komunikacím a jsou v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době je 

k dispozici 250 distribučních míst po celé ČR. Distribuční místa poskytují podobné 

sluţby jako kontaktní místa s výjimkou sjednání podmínek v systému placení 

post-pay a získání podrobných výpisů mýtných transakcí. 

 

3.2.8. Centrální systém elektronického mýtného 

Centrální systém elektronického mýtného je sloţen z následujících 

středisek [9]: 

- řídící středisko pro výběr mýtného - je sloţeno ze subsystémů, 

které jsou zapotřebí pro výběr mýtného, počínaje sběrem dat pomoci 

mýtných a kontrolních bran a konče úhradou mýtného poplatku 

na bankovním účtu, 

- řídící středisko manuálního ověřování - obsahuje subsystémy nutné 

pro kontrolu správného vybrání mýta a generování podkladů pro jeho 

vymáhání posádkami vozidel mobilní kontroly, 

- středisko operačního řízení - odpovídá za funkčnost všech částí 

celkového systému, jeho časovou synchronizaci, uloţení a manipulaci 

s daty a DNS servis, 

- středisko péče o zákazníky - zahrnuje správu palubních Premid jednotek, 

tvorbu a aktualizaci webových stránek, sluţby zákazníkům, fakturaci 

a inkaso. 
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3.2.9. Výběr mýtného v ČR 

 Celkový výběr mýtného v jednotlivých měsících za roky 2007 aţ 2011 je 

uveden v grafu č. 1.  

Graf 1: Výběr mýtného v ČR v milionech Kč 

 

Z grafu č. 1 vyplývá, ţe co do výše vybrané částky byl nejúspěšnější rok 

2010. Výše vybraného mýtného v tomto roce je ovlivněna skutečností, 

ţe od 1. 1. 2010 podléhají elektronickému mýtu i vozidla s největší povolenou 

hmotností nad 3,5 tuny. Pokud chceme porovnat příjmy z mýtného, musíme brát 

v úvahu zatím pouze automobily s celkovou povolenou hmotností nad 12 tun. 

Nebudeme-li vozidla z kategorie od 3,5 do 12 tun celkové povolené hmotnosti brát 

v úvahu, jeví se stále jako rekordní rok 2008. Dále je třeba vzít v úvahu, 

ţe zpoplatněná síť komunikaci je rozšiřována. V roce 2007 bylo zpoplatněno 

972 km, v roce 2008 - 1161 km, v roce 2009 - 1237 km a v roce 2010 - 1336 km. 

Po rekordním roce 2008 následoval poměrně masivní propad výběru mýtného, 

který nedokázalo vykompenzovat ani rozšíření zpoplatněných komunikací, 

ani postupné oţivování ekonomiky, neboť výběr mýta v letech 2009 a i 2010 byl 

výrazně poznamenán ekonomickým útlumem spojeným s ekonomickou krizí. 

K obratu došlo na podzim roku 2010 a výraznou měrou k tomu přispělo jiţ výše 

uvedené zprovoznění jiţní části Praţského okruhu. Výběr mýta v jednotlivých 

měsících poměrně výrazně ovlivňují i svátky a dny pracovního klidu, 

které připadají na pracovní den. 

Zatím rekordní částky vybraného mýtného byly zaznamenány v lednu 

a únoru 2011, v obou měsících přes 624 milionů korun. Ve srovnání se stejnými 

obdobími minulých let to znamená výrazný nárůst. Ve srovnání s loňským lednem 
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bylo letos vybráno o 48,2 % více a v únoru o 30,5 % více neţ loni. Vysvětlením je 

částečně zvýšení sazeb mýtného o 25 % pro vozidla emisních norem Euro II 

aţ IV. Dále pak skutečnost, ţe vozidla s celkovou povolenou hmotností nad 3,5 

tuny do 12 tun vyuţívala v lednu 2010 ještě stále platné dálniční kupony, přičemţ 

mýtné vybrané od této skupiny vozidel představuje cca 11 % z celkové částky. 

Současně s tím byl také zaznamenán trend zvyšujícího se počtu zaznamenaných 

mýtných transakcí. Relevantní údaje lze získat z přehledu zaznamenaných 

mýtných transakcí na stejném úseku zpoplatněné komunikace ve srovnatelných 

obdobích. Například na dálnici D5 byl zaznamenán nárůst mýtných transakcí 

provedených vozidly s celkovou povolenou hmotností nad 12 tun v lednu o 12 % 

a v únoru o 6,6 % ve srovnání s rokem 2010, z čehoţ plyne, ţe objem dopravy byl 

počátkem letošního roku větší neţ loni. [18] [19] [20] [13] 

Z počátku provozu mýtného systému byla většina plateb prováděna 

v systému placení pre-pay, koncem roku 2008 došlo k obratu a převládl systém 

placení post-pay, přičemţ tento způsob placení vyuţívají zejména tuzemští 

dopravci. V tabulce č. 3 je uveden podíl českých a zahraničních dopravců na 

výběru mýta v ČR. 

Tab. 3: Podíl dopravců na úhradě mýtného 

 2007 2008 2009 
2010 - 

celkově 

2010 – 
pouze 

nad 12 t 

2010 – 
3,5 až 
12 t 

ČR 61,3 % 60,3 % 58,0 % 56,8 % 58,5 % 74,0 % 

Zahraniční 38,7 % 39,7 % 42,0 % 43,2 % 41,5 % 26,0 % 

K výše uvedené tabulce je vhodné doplnit, ţe celková výše vybraného 

mýtného od vozidel s celkovou povolenou hmotností od 3,5 do 12 tun činila za rok 

2010 celkem 670 milionů korun, tedy 10,2 % z celkově vybrané částky. [20] 
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4. Kontrolní činnost v systému výkonového zpoplatnění 
komunikací  

Kontrolní činnost v systému elektronického mýtného začala Celní správa 

vykonávat ihned po spuštění elektronického výběru mýta, tedy v lednu 2007, 

a to na všech zpoplatněných komunikacích a v celém jejich rozsahu 

 

4.1. Legislativní rámec 

Celní správa při výkonu kontrolní činnosti v systému elektronického 

mýtného na pozemních komunikacích postupuje podle následujících právních 

předpisů: 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákon č.185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška Ministerstva dopravy č. 527/2006 ze dne 24. 11. 2006 o uţívání 

zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva 

dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška Ministerstva dopravy č. 507/2006, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška Ministerstva dopravy č. 508/2006, kterou se mění vyhláška 

č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení 

poplatku za uţívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, 

způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší 

neţ kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 484/2006, o výši časových poplatků a o výši sazeb 

mýtného za uţívání určených pozemních komunikací,  

- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.2. Kontrolní činnost 

Celní správa je zmocněná ke kontrolní činnosti přímo ustanovením § 40 

odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podle tohoto 
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ustanovení je celník ve stejnokroji oprávněn zastavit vozidlo v systému 

elektronického mýtného a podrobit ho kontrole, zda je evidováno v systému 

elektronického mýtného, zda je vybaveno funkční Premid jednotkou a zda jsou 

v Premid jednotce zadány údaje, které umoţní správné stanovení mýtného. 

Dále je celník oprávněn kontrolovat úhradu mýtného, a to včetně dokladů, 

které to prokazují. [4] 

 Kontrolní činnost v oblasti elektronického mýta provádí vybrané celní úřady, 

které mají pro tuto činnost vyhrazeny pracovníky v rámci oddělení mobilního 

dohledu. Hlídky, které vykonávají tuto činnost, jsou také označovány jako mobilní 

enforcement. Koordinaci a metodickou pomoc zajišťuje odbor 33 Generálního 

ředitelství cel. Kontrolní činnost vykonávají následující celní úřady: Celní úřad 

Jihlava (dálnice D1), Celní úřad Brno (dálnice D1), Celní úřad Břeclav (dálnice D2 

a rychlostní komunikace R52, silnice 1. třídy I/52), Celní úřad Tábor (dálnice D3 

a D1), Celní úřad Hradec Králové (dálnice D11, silnice 1. třídy I/33), Celní úřad 

Olomouc (rychlostní komunikace R35 a R46, silnice 1. třídy I/47, I/55), Celní úřad 

Frýdek-Místek (rychlostní komunikace R56 a R48, silnice 1. třídy I/11, I/58, I/48), 

Celní úřad Karlovy Vary (rychlostní komunikace R6), Celní úřad Plzeň (dálnice 

D5), Celní úřad Kladno (rychlostní komunikace R6 a R7), Celní úřad Benešov 

(dálnice D1), Celní úřad Praha D5 (dálnice D5 a rychlostní komunikace R4 a R1), 

Celní úřad Ústí nad Labem (dálnice D8 a rychlostní komunikace R63 a R8, silnice 

1. třídy I/30) a Celní úřad Liberec (rychlostní komunikace R10 a R35). [21] 

 Kontrolní činnost je mobilními hlídkami prováděna 24 hodin denně, sedm 

dní v týdnu. K této činnosti má celní správa k dispozici v současné době celkem 

35 vozidel. (viz tab. č. 4) Vlastníkem těchto vozidel je Ředitelství silnic a dálnic ČR 

a celní správa je má v bezplatném uţívání. V minulém roce proběhla částečná 

výměna tohoto vozového parku a 22 opotřebených vozidel bylo nahrazeno 

novými. Vyřazená vozidla byla vlastníkem bezúplatně převedena do majetku celní 

správy a jejich další vyuţití zejména skupinami mobilního dohledu je určitě 

přínosem. [21] [13] 

Tab. 4: počet vozidel mobilního enforcementu u kontrolních úřadů 
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4.3. Vozidlo mobilního enforcementu 

K výkonu kontrolní činnosti jsou vyuţívána vozidla značky Volkswagen 

Transporter, která jsou speciálně upravena pro tyto účely. Mezi zvláštní výbavu 

patří například platební terminál, přenosný terminál pro komunikaci s palubními 

jednotkami (OMR), DSRC modem na předním skle, DSRC komponenty 

v průhledném trámci na střeše, průmyslový počítač s modulem WLAN 

a GSM/GPRS, GPS router a anténa, WiFi anténa, výstraţné majáky modré barvy 

a zvukové výstraţné zařízení, informační multifunkční displej za zadním oknem, 

ţlutá výstraţná světla pro signalizaci překáţky při zastavení vozidla, trezor 

na peněţní hotovost, technické prostředky pro blokování nákladního vozidla, 

tzv. „botička“, výstraţné kuţely. [9] 

Kontrolní činnost je prováděna vţdy v minimálně dvoučlenné hlídce, 

sloţené z řidiče a obsluhy monitorovacího zařízení. Sluţbu vykonávají 

uniformovaní celníci, vyzbrojení sluţební zbraní, slzotvorným prostředkem, pouty 

a obuškem. Hlídky se střídají ve směnném provozu, na kaţdé vozidlo připadá 

cca 10 celníků. 

  

obr. 5: Vozidlo mobilního enforcementu 

 Centrální jednotkou kontrolního vozidla je průmyslový počítač, někdy téţ 

nazývaný flatbook, (obr. č. 6) který je umístěn u sedadla spolujezdce. V zadní 

části vozidla je zřízeno plnohodnotné pracoviště s klávesnicí, LCD monitorem, 

multifunkční tiskárnou a termotiskárnou. (obr. č. 7) Všechny tyto prvky jsou 

propojeny do jednoho systému společně s ostatními prvky vozidla, tudíţ lze 
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ovládat všechny funkce vozidla jak z místa spolujezdce, tak z pracoviště v zadní 

části vozidla. [9] 

          
           Obr. 6: Flatbook         Obr. 7: Pracoviště v zadní části vozu 

 

4.4. Provádění kontroly 

Vlastní kontrolní činnost lze rozdělit do dvou základních fází. V první fázi je 

nutné na domovské stanici vozidla před započetím vlastní činnosti zapnout PC 

ve vozidle, po přihlášení pracovníka pak dojde k automatickému otestování všech 

funkcí vozidla a k aktualizaci softwaru PC. Výsledek kontroly se poté zobrazí 

obsluze na displeji. Pak lze zahájit vlastní kontrolní činnost. 

Kontroly vozidel jsou prováděny dvěma základními způsoby.  

- při stacionárním způsobu je hlídkové vozidlo zaparkováno na kontrolním 

stanovišti u zpoplatněné komunikace. Obsluha vozidla zapne příslušnou 

levou nebo pravou DRSC anténu na střeše vozidla a pomocí elektronického 

zařízení snímá signály, které vysílají Premid jednotky projíţdějících vozidel. 

Výsledek kontroly se zobrazí obsluze na monitoru PC. Získaná data jsou 

přenášena pomocí modemu GPRS do centrály mýtného systému a odtud 

poté obsluha dostane zpět informaci, zda se kontrolované vozidlo nachází 

na některém seznamu nesrovnalostí. Při zjištění nesrovnalosti pak hlídka 

vyjíţdí a vozidlo svádí k provedení kontroly na vhodné stanoviště. Při tomto 

způsobu kontroly je vysoká relativní rychlost mezi kontrolním 

a kontrolovaným vozidlem, proto se úspěšnost načtení Premid jednotky 

pohybuje kolem 60 %.  

- dynamický způsob je obdobný, obsluha vozidla aktivuje pravou střešní 

DRSC anténu a snímání signálů z Premid jednotek probíhá za jízdy 

při předjíţdění kontrolovaných vozidel. Při zjištění nesrovnalosti je opět 

vozidlo svedeno k provedení kontroly na vhodné stanoviště. Samozřejmě 

lze provádět i dynamickou kontrolu stojících, parkujících vozidel.  
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- jako doplňkový způsob existuje moţnost kontroly parkujících vozidel 

pomocí přenosné ruční čtečky. Touto čtečkou lze načíst Premid jednotku 

a zobrazit informace o typu uzavřené smlouvy pro danou Premid jednotku, 

stav zůstatku na účtu u Premid jednotky v systému placení pre-pay a dále 

je moţné zobrazit posledních 20 transakcí, tzn. průjezdů mýtnými branami. 

S mobilní čtečkou lze pracovat v místním reţimu, kdy není moţné získávat 

informace z centra mýtného systému, zda se vozidlo nachází na některém 

ze seznamů nesrovnalostí, nebo v reţimu on-line, kdy to moţné je.  

Vhodná kontrolní stanoviště hlídek byla částečně vytipována na základě 

předchozí činnosti mobilního dohledu celní správy v jiných oblastech a další 

vhodná stanoviště jsou průběţně hledána a předkládána ke schválení Ředitelství 

silnic a dálnic ČR. Kontrolní stanoviště lze rozdělit do tří skupin – stanoviště 

vhodná pouze pro monitoring projíţdějících vozidel, stanoviště vhodná 

pro zastavování vozidel a stanoviště vhodná pro odstavení vozidel a přiloţení 

technických prostředků zabraňujících jejich odjezdu. [9] 

O výběru konkrétního kontrolního stanoviště a typu prováděné kontroly 

rozhoduje velitel hlídky. Hlídky zasahují i na základě údajů, jako je například SPZ 

vozidla, místo a čas spáchání protiprávního jednání atd., které jim elektronicky 

poskytuje enforcementové centrum firmy Kapsch, které nepřetrţitě vyhodnocuje 

údaje z mýtných bran. Tyto údaje se týkají vozidel s nefunkční nebo 

nenainstalovanou Premid jednotkou a dále i dluţníků, kteří v minulosti neuhradili 

mýto, nebo přestupců, kteří se dopustili protiprávního jednání v oblasti 

elektronického mýta.  Ze systému lze získat údaje o aktuální pozici neplatiče nebo 

přestupce, coţ hlídkám umoţňuje aktivní pátrání po těchto vozidlech. Zde je nutno 

ovšem zdůraznit, ţe kontrolu v systému elektronického mýta jsou hlídky 

oprávněné provádět pouze na zpoplatněných komunikacích.  

 Při vlastní kontrole dojde k načtení údajů z Premid jednotky kontrolovaného 

vozidla pomocí antény na střeše hlídkového vozidla nebo pomocí přenosného 

terminálu. Poté systém v kontrolním vozidle tyto údaje vyhodnotí ve spolupráci 

s centrem elektronického mýta a zobrazí pracovníkům hlídky výsledek na displeji. 

Pro lepší přehlednost jsou údaje o jednotlivých načtených vozidlech odlišeny 

barevně. Zeleně je zobrazeno vozidlo bez nesrovnalostí, ţlutě vozidlo, ke kterému 

jsou získávány informace z centra mýtného systému, a červeně vozidlo, 

ke kterému je evidována některá z nesrovnalostí (tzn. vozidlo je na seznamu 

vozidel ke kontrole, seznamu vozidel na černé listině nebo na seznamu 

nesrovnalostí). Konkrétní zjištěné neuzavřené nesrovnalosti příslušného vozidla, 

na které byla Premid jednotka zaregistrována v systému elektronického mýta, lze 

dále podrobněji vyvolat na displeji. Tyto neuzavřené nesrovnalosti se v systému 

zaznamenávají s historií za 6 měsíců zpět.  Na displeji hlídka vidí mýtný úsek, 

na kterém byla nesrovnalost zaznamenána, datum a čas, RZ vozidla, druh 

nesrovnalosti, obsluha můţe zobrazit fotografie z kontrolních mýtných bran.  
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Obr. 8: Grafické rozhraní softwarové aplikace  

Zjištěné nesrovnalosti, které lze kvalifikovat jako přestupek, můţe hlídka 

řešit na místě v blokovém řízení. V blokovém řízení lze řešit všechny přestupky, 

které naplňují skutkovou podstatu přestupku podle § 42a odst. 3 zákona 

o pozemních komunikacích. Za přestupky podle ustanovení § 42 odst. 3 písm. a) 

aţ e) zákona o pozemních komunikacích (viz příloha č. 6) lze v blokovém řízení 

uloţit pokutu aţ do výše 5000 Kč. Za přestupek podle písm. f) uvedeného 

paragrafu, který uvádí, ţe řidič se dopustí přestupku tím, ţe nezajistí úhradu 

mýtného, nebyla zákonodárcem stanovena v zákoně o pozemních komunikacích 

moţná výše uloţené blokové pokuty, proto je nutné postupovat podle nadřazené 

právní normy upravující přestupkové řízení, kterou je zákon o přestupcích. Podle 

tohoto zákona lze v blokovém řízení uloţit pokutu do výše 1000 Kč. Pokutu lze 

na místě zaplatit v hotovosti nebo pomocí platební karty na přenosném platebním 

terminálu. Pilotní provoz platebních terminálů ve vozech mobilního enforcementu 

byl zahájen v červnu 2009. Od prosince 2009 jsou jimi vybavena všechna vozidla. 

V roce 2010 bylo prostřednictvím platebních terminálů uskutečněno 7565 

transakcí v celkové výši 7 091 600 Kč. Jako doklad o přijaté platbě vydá příslušník 

hlídky přestupci potvrzení, tj. hodnotový pokutový blok. Přijatou hotovost uloţí 

do trezoru, kterým je vybaveno kontrolní vozidlo. Pokud není bloková pokuta 

na místě zaplacena, vydá příslušník hlídky přestupci příslušný díl nehodnotového 

pokutového bloku spolu s poštovní poukázkou na úhradu pokuty. [4] [9] [22] [23] 

Pokud řidič s uloţením blokové pokuty nesouhlasí nebo se jedná 

o zjištěnou nesrovnalost, kterou lze případně kvalifikovat jako správní delikt 

právnické osoby, který nelze v blokovém řízení projednat, sepíše hlídka protokol 

o provedené kontrole. S protokolem seznámí řidiče vozidla, který se k obsahu 

a zjištěné nesrovnalosti můţe vyjádřit. Protokol je následně předán zpravidla 

na právní oddělení kontrolního celního úřadu.  
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V obou výše uvedených případech hlídka následně v systému evidence 

nesrovnalostí vozidel v systému elektronického mýta zjištěné a projednané 

nesrovnalosti uzavře a tímto krokem zajistí, ţe se při příští kontrole jiţ nebudou 

zobrazovat. [9] 

 Kontrolní hlídky celní správy v rámci výkonu sluţby mají kompetence téţ 

v oblasti kontroly časového zpoplatnění pozemních komunikací, tzn. kontrolu 

dálničních kupónů. Princip projednání přestupku v této oblasti je shodný jako 

v případě kontroly výkonového zpoplatnění. 

 

4.5. Statistika počtu zjištěných porušení předpisů, počtu postoupených 

případů ke správnímu řízení a výše uložených blokových pokut 

V tabulce č. 5 a grafu č. 2 je znázorněn vývoj počtu porušení právních 

předpisů v letech 2007 aţ 2010 zjištěných hlídkami mobilního dohledu celní 

správy. 

Tab. 5: Počet zjištěných porušení právních předpisů 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Leden 2 344 3 067 3 063 2 334 3 840 

Únor 1 882 3 189 2 862 2 880  

Březen 2 572 3 327 3 220 3 576  

Duben 2 460 3 832 2 788 3 203  

Květen 2 645 3 588 2 777 3 337  

Červen 2 715 3 575 2 963 3 354  

Červenec 2 377 3 638 2 983 3 197  

Srpen 2 550 3 212 2 753 3 077  

Září 2 600 3 769 3 068 3 568  

Říjen 2 951 3 559 3 006 3 730  

Listopad 2 918 3 334 2 759 3 865  

Prosinec 2 308 2 637 2 363 2 888  

Celkem 30 322 40 727 34 605 39 009 3 840 

  

Z údajů je zřejmé, ţe počet zjištěných porušení roste. Částečně je nárůst 

samozřejmě způsoben postupným rozšiřováním zpoplatněných úseků komunikací. 

K nárůstu v roce 2010 došlo hlavně z důvodu, ţe systém elektronického mýta byl 

rozšířen od 1. 1. 2010 i pro vozidla s největší povolenou hmotností od 3,5 tuny 

do 12 tun. [24] [25] [26] [27] [28] 
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Graf 2: Počet zjištěných porušení právních předpisů 

 

 V tabulce č. 6 je uvedena celková výše blokových pokut uloţených hlídkami 

mobilního enforcementu za roky 2007 aţ 2011. V tabulce č. 7 je uvedena 

průměrná výše uloţené pokuty v blokovém řízení v letech 2007 aţ 2011. [24] [25] 

[26] [27] [28] 

Tab. 6: Výše vybraných blokových pokut v Kč 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Leden 3 040 200 2 458 900 1 806 600 1 796 000 3 188 400 

Únor 2 721 000 2 506 200 1 707 700 2 317 400  

Březen 3 542 000 2 629 600 2 018 500 2 823 300  

Duben 3 199 200 2 790 600 1 868 900 2 525 200  

Květen 3 206 400 2 560 700 1 886 500 2 628 800  

Červen 3 173 700 2 632 600 2 003 600 2 654 800  

Červenec 2 629 400 2 694 700 2 162 000 2 717 300  

Srpen 2 700 400 2 372 400 1 876 900 2 666 800  

Září 2 547 700 2 736 600 2 130 900 2 956 200  

Říjen 2 699 000 2 446 000 2 022 600 3 068 900  

Listopad 2 570 200 2 257 400 1 924 100 3 251 000  

Prosinec 1 909 700 1 663 600 1 700 200 2 438 100  

Celkem 33 938 900 29 749 300 23 108 500 31 843 800 3 188 400 

 

Tab. 7: Průměrná výše uložených blokových pokut v Kč 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Prům. výše pokut v Kč 1 185 780 723 856 859 
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4.6. Problematické oblasti v kontrolní činnosti 

Technické problémy – s technickými problémy se hlídky mobilní kontroly 

setkávaly zejména v začátcích po zprovoznění systému elektronického mýta. Mezi 

nejčastější stíţnosti patřily časté výpadky aplikací, které byly odstraněny postupně 

nasazovanými novými verzemi, a malý dosah a citlivost antén vozidla.   

Nedostatek kontrolních stanovišť – nedostatek vhodných kontrolních 

stanovišť je pociťován hlavně na nově dobudovaných úsecích dálnic 

a rychlostních komunikací, po rozšíření mýtného systému na všechny silnice 

1. třídy bude situace ještě horší, protoţe na těchto komunikacích jsou různé 

odstavné plochy, odpočívadla apod. výjimečné. Celní správa je oprávněna 

kontrolovat vozidla v systému elektronického mýta pouze na zpoplatněných 

komunikacích, kontrolu nelze v ţádném případě provádět jinde. 

Výstrojní součástky – kontrolní činnost elektronického mýta provádějí 

uniformovaní celníci, přičemţ je stanoveno, ţe bude prováděna ve sluţebním 

stejnokroji vzor 97. Není povoleno vykonávat tuto činnost v pracovním oděvu nebo 

pracovní kombinéze CLO, coţ se nedaří vţdy zajistit. V praxi dochází k prodlevám 

ve vystrojování nových pracovníků, vázne i doplňování výstroje u stávajících 

celníků. Některé součásti výstroje, např. funkční prádlo pro zimní období, 

je prakticky nedostupné. Tato situace se bohuţel vzhledem k finanční situaci 

v celní správě v dohledné době zřejmě nezlepší. Pro pracovníky v takto 

exponovaných činnostech by měla být i zkrácena doba obměny jednotlivých 

výstrojních součástek. Jako zásadní problém v oblasti vystrojování, 

a to i z hlediska bezpečnosti pracovníků, je vnímán dlouhodobě neakceptovaný 

poţadavek jak přímo celníků, tak i odboru 33 Generálního ředitelství cel 

na doplnění výbavy celníků celoreflexními bundami, jako je tomu například 

u Policie ČR. Na tento poţadavek bohuţel vedení celní správy nereaguje jiţ 

od roku 2007, kdy začala celní správa kontrolu výběru mýtného zabezpečovat. 

Fluktuace pracovníků – v současné době pracuje v oblasti kontrol 

elektronického mýtného zhruba 360 celníků ve sluţebním poměru. Naplnit 

schválená systemizovaná místa v této oblasti kontrolní činnosti se dlouhodobě 

nedaří a také fluktuace pracovníků na těchto postech je vysoká. Vzhledem k tomu, 

ţe celní správa je povinna zajistit kontrolní činnost v celém rozsahu zpoplatněných 

komunikací 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, je nutné chybějící pracovníky doplňovat 

z jiných kontrolních činností vykonávaných mobilním dohledem. Jednou z hlavních 

příčin je platové zařazení celníků vykonávajících tuto činnost. Podle nařízení vlády 

č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, 

jsou pracovníci vykonávající kontrolní činnost v systému elektronického mýta 

zařazeni do 2. a 3. tarifní platové třídy. Z tohoto důvodu berou mnozí pracovníci 

„mýto“ jako přechodné stanoviště, a pokud se naskytne sluţební místo v lepší 

platové třídě, odcházejí. Tento stav se pak negativně projevuje v potřebném 
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proškolování nových pracovníků, přináší náklady na výstroj, projevuje se zcela 

určitě i na kvalitě odváděné práce. 

Rizikovost – kontrolní činnost v oblasti výkonového zpoplatnění patří mezi 

nejrizikovější činnosti vykonávané celní správou. Celní správa jiţ eviduje několik 

mimořádných událostí u vozidel mobilního enforcementu, které bohuţel končily 

i smrtelnými zraněními. Hlavní zásadou při kontrolní činnosti na pozemních 

komunikacích, zejména na dálnicích a rychlostních komunikacích, je vţdy 

bezpečnost. Této hlavní zásadě je vţdy nutno podřídit veškeré další rozhodování 

při vyhodnocování situace, výběru vhodného kontrolního stanoviště, způsobu 

zastavování vozidel ke kontrole, pohybu hlídky na kontrolním stanovišti, při jízdě 

vozidla se zapnutým zvukovým a světelným výstraţným zařízením apod. 

Přínosem ke zvýšení bezpečnosti je bezpochyby specializovaný řidičský kurz, 

který organizuje sekce 03 Generálního ředitelství cel ve spolupráci s Policií ČR. 

Součástí kurzu je teoretická část, ale i část praktická, prováděná přímo s vozidly 

mobilní kontroly.  

Snížení nákladů – s ohledem na efektivní vyuţití finančních prostředků 

potřebných k zajištění výkonu kontrolní činnosti v oblasti výkonového zpoplatnění 

pozemních komunikací by bylo vhodné zváţit, zda neomezit kontrolní činnost 

v méně exponovaných časech. Mezi tyto časy patří zejména dny pracovního volna 

a pracovního klidu, kdy je pohyb vozidel podléhajících elektronickému mýtu 

po komunikacích minimální. Dále i s ohledem na bezpečnost zváţit, zda neomezit 

rozsah kontrolní činnosti za zhoršených klimatických podmínek, zejména v zimě 

v období sněhových kalamit apod.   

Korupce – patří mezi negativní jevy spojené s kontrolní činností. 

Ke zvýšení rizika přispívá například nízké platové zařazení pracovníků, styk 

s cizími státními příslušníky. Lze ovšem říci, ţe ke zjištění korupce dochází 

v ojedinělých případech. Ovšem i tyto ojedinělé případy, často medializované, 

vedou k oslabování důvěry nejen v příslušníky vykonávající kontrolní činnost, 

ale i v celní správu jako takovou. 

Jazyková bariéra – úroveň jazykových znalostí příslušníků celní správy 

všeobecně není bohuţel na adekvátní úrovni. Ve styku s cizími státními 

příslušníky, který je při kontrolách zpoplatnění častý, se však tento nedostatek 

projevuje o to markantněji. Pro pracovníky mobilních hlídek byly zpracovány 

nejpouţívanější fráze a vysvětlení v základních světových jazycích, s tímto 

se však nelze spokojit a dalšímu jazykovému vzdělávání je potřeba věnovat 

pozornost a pracovníky v tomto směru motivovat. 
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5. Správní trestání v podmínkách Celní správy ČR 

Úvodem této kapitoly bych chtěl poznamenat, ţe není zaměřena 

na všeobecné postupy pouţívané při správním trestání nejen v celní správě, 

ale chtěl bych se zaměřit na zhodnocení postupů a výsledků správního trestání 

v oblasti elektronického mýta. Data pouţitá v dalších podkapitolách byla získána 

z interních aplikací celní správy „Mobilní dohled“ a „Evidence porušení předpisů“. 

 

5.1. Legislativní rámec 

Základní právní rámec správního trestání přestupků a deliktů v oblasti 

elektronického mýta tvoří následující právní předpisy: 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

správní řád) 

- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o přestupcích), 

- zákon č.185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích),  

- vyhláška č. 527/2006, o uţívání zpoplatněných pozemních komunikací 

a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 508/2006, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., 

kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za uţívání 

dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování 

doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší neţ kalendářní rok a způsob 

jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů, 

 

5.2. Povinnosti řidiče a provozovatele vozidla v systému elektronického 

mýtného 

Povinnosti řidiče a provozovatele v systému elektronického mýta vymezuje 

ustanovení § 22c a §22d zákona o pozemních komunikacích, některé povinnosti 

dále upravuje díl 1 aţ díl 3 vyhlášky č. 527/2006 Sb., o uţívání zpoplatněných 

pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. [4] 
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5.3. Přestupky a správní delikty v systému elektronického mýtného 

Přestupek – přestupkem se rozumí zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně, 

nejde-li o jiný správní delikt postiţitelný podle zvláštních právních předpisů anebo 

o trestný čin. K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, 

nestanoví-li zákon výslovně, ţe je třeba úmyslného zavinění, coţ zákon 

o pozemních komunikacích nestanoví. Skutkové podstaty přestupků v systému 

elektronického mýta jsou uvedeny v § 42a  odst. 3 písm. a) aţ f) zákona 

o pozemních komunikacích. Rozbor jednotlivých skutkových podstat přestupků je 

uveden v příloze č. 6. Přestupku se dopouští vţdy fyzická osoba. 

 Přestupek lze řešit v blokovém řízení, jestliţe je spolehlivě zjištěn, nestačí 

domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Proti uloţení pokuty 

v blokovém řízení se nelze odvolat. Tento institut je nejčastěji pouţíván při řešení 

přestupků v systému elektronického mýta. Pokud není přestupek vyřešen 

v blokovém řízení, je postoupen na místně příslušný celní úřad do správního 

řízení. Příslušný celní úřad můţe přestupek projednat ve zkráceném řízení 

(příkazním) nebo v normálním správním řízení. Zkrácené příkazní řízení není 

při projednávání přestupků, jiţ z logiky věci, nijak výrazně pouţíváno. Vychází 

se z předpokladu, ţe pokud řidič nebyl ochoten zaplatit blokovou pokutu na místě, 

chce se k věci vyjádřit a hájit své zájmy ve správním řízení. [29] 

Správní delikt - správním deliktem se rozumí protiprávní jednání právnické 

osoby nebo fyzické osoby podnikatele, kterým byl porušen nebo ohroţen zájem 

společnosti způsobem uvedeným v zákoně. Správní delikty právnických osob 

a fyzických osob – podnikatelů jsou postihované zásadně bez ohledu na zavinění, 

postačuje objektivní odpovědnost.  

Skutkové podstaty správních deliktů v systému elektronického mýta jsou 

taxativně uvedeny v ustanovení §42b odst. 2 písm. a) aţ f) zákona o pozemních 

komunikacích. Správní delikty nelze řešit v blokovém řízení. Na rozdíl 

od přestupků je u správních deliktů často vyuţívána moţnost projednat správní 

delikt ve zkráceném příkazním správním řízení. Rozbor jednotlivých skutkových 

podstat správních deliktů je uveden v příloze č. 7. [4] 

 

5.4. Počet zjištěných porušení právních předpisů a počet postoupených 

případů do správního řízení 

 Celkový počet zjištěných porušení právních předpisů souhrnně za všechny 

celní úřady vykonávající kontroly elektronického mýta je uveden v kapitole 4.5. 

 V této kapitole je zpracovaný přehled zjištěných porušení právních předpisů 

a počet postoupených porušení právních předpisů do správního řízení podrobněji, 

a to po jednotlivých úřadech, které vykonávají kontrolu (viz tabulka č. 8).  
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Tab. 8: Počet zjištěných porušení předpisů a počet postoupených případů 

do správního řízení. 

CÚ 

2007 2008 2009 2010 
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Brno 3 208 68 2 568 44 2 110 25 2 737 6 

Břeclav 798 1 1 004 2 1 552 1 1 814 2 

Jihlava 1 651 6 1 673 5 1 479 3 2 813 0 

Hradec Králové 1 312 7 1 985 7 1 398 5 2 236 11 

Náchod 0 0 889 16 1 529 117 494 14 

Olomouc 3 463 155 6 012 34 4 278 53 4 180 43 

Frýdek Místek 1 525 14 4 109 13 3 751 69 3 861 32 

Karlovy Vary 1 012 148 960 43 766 92 930 86 

Plzeň 3 499 28 3 416 42 3 336 99 3 380 62 

Tachov 1 573 81 1 491 103 557 40 1 137 73 

Tábor 202 0 1 510 41 1 085 143 1 274 53 

Benešov 4 196 431 2 423 42 2 339 153 2 064 51 

Kladno 1 728 185 2 244 41 1 545 37 1 738 23 

Praha D5 472 21 171 11 111 5 200 17 

Ústí n. Labem 2 843 47 5 567 1 037 4 361 558 5 181 1 033 

Liberec 3 000 500 4 784 1 161 4 400 1 212 4 970 300 

 

Celkový počet zjištěných porušení předpisů jednotlivými úřady je 

samozřejmě závislý na délce kontrolovaných zpoplatněných komunikací, 

respektive počtu mobilních hlídek vykonávajících kontrolní činnost (viz tabulka 

č. 4), a také na zatíţení konkrétní komunikace vozidly podléhajícími 

elektronickému mýtu. 

Z tabulky č. 8 jasně vyplývá, ţe drtivá většina případů porušení právních 

předpisů je řešena na místě v blokovém řízení. Mezi nejčastější porušení předpisů 

patří chybně nastavené údaje na Premid jednotce vozidla (podle sdělení mobilních 

hlídek cca 80 %, tento údaj nelze bohuţel z dostupných údajů ověřit) 

a nedostatečný kredit na Premid jednotce. 
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Tab. 9: Procento postoupených případů do správního řízení, průměrná výše 

uložených blokových pokut 

CÚ 

2007 2008 2009 2010 
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Brno 2,12 1 189 1,71 953 1,18 813 0,22 959 

Břeclav 0,13 1 456 0,20 1 124 0,06 812 0,11 841 

Jihlava 0,36 1 173 0,30 661 0,20 564 0,00 804 

Hradec Králové 0,53 1 017 0,35 674 0,36 579 0,49 597 

Náchod 0,00 0 1,80 683 7,65 697 2,83 743 

Olomouc 4,48 1 069 0,57 628 1,24 618 1,03 803 

Frýdek Místek 0,92 993 0,32 874 1,84 714 0,83 822 

Karlovy Vary 14,62 1 080 4,48 593 12,01 659 9,25 855 

Plzeň 0,80 849 1,23 740 2,97 699 1,83 796 

Tachov 5,15 1 247 6,91 779 7,18 648 6,42 1 191 

Tábor 0,00 1 726 2,72 988 13,18 868 4,16 1 213 

Benešov 10,27 1 718 1,73 1 640 6,54 1 480 2,47 1 377 

Kladno 10,71 720 1,83 624 2,39 721 1,32 803 

Praha D5 4,45 1 356 6,43 1 050 4,50 881 8,50 877 

Ústí n. Labem 1,65 1 387 18,63 721 12,80 588 19,94 704 

Liberec 16,67 1 212 24,27 659 27,55 688 6,04 884 

 Zajímavé údaje dostaneme, pokud počet postoupených případů vyjádříme 

v procentech ze zjištěných porušení právních předpisů (viz tabulka č. 9). Můţeme 

předpokládat, ţe struktura zjištěných porušení právních předpisů nebo také 

skutkových podstat, bude na všech zpoplatněných komunikacích velice podobná, 

ne-li shodná. V tomto kontextu jsou pak rozdíly mezi jednotlivými kontrolními úřady 

výrazné. Dlouhodobě nejvyšší procento postoupených případů do správního řízení 

vykazují Celní úřad Liberec (18,50 %), Celní úřad Ústí nad Labem (14,90 %) – oba 

Celní ředitelství Ústí nad Labem, Celní úřad Karlovy Vary (10,06 %) a Celní úřad 

Tachov (6,24 %) – oba Celní ředitelství Plzeň. Naopak nejmenší počet vykazují 

Celní úřad Břeclav (0,12 %), Celní úřad Jihlava (0,18 %) – oba Celní ředitelství 

Brno, a Celní úřad Hradec Králové (0,43 %) – Celní ředitelství Hradec Králové.  

Mohli bychom na první pohled předpokládat, ţe vyšší procento případů 

postoupených do správního řízení budou mít celní úřady, které ukládají řidičům 

v blokovém řízení vyšší pokuty, ti nejsou ochotni pokutu zaplatit, a proto je 

porušení postoupeno hlídkou do správního řízení. Tento předpoklad v praxi 

neplatí, úřady s nejvyšší průměrnou sazbou blokových pokut mají počet 

postoupených případů nízký a naopak hlídky, které ukládají niţší blokové pokuty, 

postupují do správního řízení více případů (viz tabulka č. 9). Všeobecně můţeme 

konstatovat, ţe ochota hlídek postupovat porušení předpisů do správního řízení je 
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malá, neboť jsou s tímto spojeny další nutné administrativní úkony (sepsání 

protokolu o kontrole, případně protokolu o zjištěném důvodném podezření 

z porušení právních předpisů, nutnost vyplnit při uzavírání nesrovnalostí v aplikaci 

pouţívané vozidly mobilního enforcementu údaje o osobě podezřelé ze spáchání 

přestupku nebo deliktu apod.), a tudíţ mají hlídky tendenci si práci ulehčit 

a porušení projednat v blokovém řízení. Jako pravděpodobné vysvětlení se nabízí 

rozdílné metodické vedení ze strany celních ředitelství, u některých zřejmě lepší 

motivace hlídek, lepší znalost, přehled a povědomí hlídek o příslušných právních 

předpisech (např. souběh skutkových podstat přestupku a správního deliktu – 

viz další kapitola) atd. Nasvědčuje tomu i skutečnost jiţ výše uvedená, 

ţe jak úřady s nejvyšším procentem postoupených případů, tak s procentem 

nejniţším patří vţdy k jednomu celnímu ředitelství. 

 

5.5. Souběh skutkových podstat přestupku a správního deliktu 

 Vzhledem k tomu, ţe skutkové podstaty přestupků podle ustanovení § 42a 

odst. 3 a správních deliktů podle ustanovení § 42b odst. 2 zákona o pozemních 

komunikacích jsou odlišně formulovány a jedná se rovněţ o odlišný subjekt 

(pachatel porušení předpisů), tzn. řidič nebo provozovatel vozidla, není souběh 

přestupku řidiče a správního deliktu provozovatele vozidla vyloučen. Přehled 

moţných souběhů skutkových podstat přestupků a správních deliktů je zpracován 

v tabulce č. 10. [4] 

Přestupky i správní delikty podle zákona o pozemních komunikacích jsou 

projednávány z úřední povinnosti, přičemţ příslušný správní úřad je povinen je 

projednat vţdy, kdyţ se o nich dozví. V kaţdém případě je nutné moţný souběh 

přestupku se správním deliktem posuzovat případ od případu, s přihlédnutím 

k okolnostem případu, účelu zákona o pozemních komunikacích a zásadám 

správního trestání. Správní řízení můţe samozřejmě zahájit kterýkoliv celní úřad, 

který se o porušení dozví. V tomto případě však posouzení situace leţí přímo 

na kontrolní hlídce, neboť pokud ta nevyhodnotí moţný souběh skutkových 

podstat a případ projedná pouze v blokovém řízení jako přestupek, další příslušné 

orgány celní správy (oddělení právní podpory celních úřadů) se o moţném 

porušení předpisů provozovatelem vozidla nedozví, a tudíţ ani nemohou správní 

řízení zahájit. [4] 
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Tab. 10: Souběh skutkových podstat přestupků a správních deliktů 

Přestupek řidiče Správní delikt provozovatele vozidla 

- uţije vozidlo, které není vybaveno 

funkčním elektronickým zařízením 

- nezajistí úhradu mýtného 

- přikáţe, dovolí nebo svěří řízení 

vozidla v systému elektronického 

mýtného, které není vybaveno 

funkčním elektronickým zařízením, 

po zpoplatněné pozemní komunikaci 

- nepoučí řidiče jím provozovaných 

vozidel o způsobu nakládání 

s elektronickým zařízením a jeho 

uţívání 

- uţije vozidlo, aniţ by zadal 

do elektronického zařízení údaje 

umoţňující stanovení mýtného nebo 

zadá tyto údaje chybně – jednoznačně 

povinnost řidiče 

 

- uţije zpoplatněnou pozemní 

komunikaci vozidlem, které nebylo 

zaevidováno u provozovatele systému 

elektronického mýtného 

- nezajistí zaevidování vozidla 

do systému elektronického mýtného 

- přikáţe, dovolí nebo svěří řízení 

vozidla v systému elektronického 

mýtného, které není vybaveno 

funkčním elektronickým zařízením, 

po zpoplatněné pozemní komunikaci 

- nezajistí úhradu mýtného 

- uţije elektronické zařízení určené na 

konkrétní vozidlo a zaevidované 

v systému elektronického mýtného 

do jiného vozidla v systému 

elektronického mýtného 

- neuposlechne výzvy policisty nebo 

celníka, aby umoţnil kontrolu 

funkčnosti elektronického zařízení 

a úhrady mýtného – jednoznačně 

povinnost řidiče 

 

- nezajistí úhradu mýtného - nezajistí úhradu mýtného 

- nakládá neoprávněně s elektro-

nickým zařízením 
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5.6. Počet projednaných správních deliktů 

 V této kapitole se podrobněji zaměřím na počet projednaných správních 

deliktů jednotlivými celními úřady. Údaje byly získány z interní aplikace celní 

správy „Evidence porušení předpisů“ za roky 2009 a 2010 a jsou zpracovány 

v tabulce, která tvoří přílohu č. 8, vzhledem k tomu, ţe je poměrně rozsáhlá. Úřady 

vykonávající kontrolní činnost v systému elektronického mýta jsou vyznačeny 

v tabulce tučným písmem. Relevantní údaje o počtu projednaných přestupků 

ve správním řízení nelze bohuţel získat.  

 Místní příslušnost celního úřadu k projednání správního deliktu tuzemské 

právnické osoby je jasně daná ustanovením § 11 odst. 1 písm. e) správního řádu, 

tedy příslušný je ten celní úřad, v jehoţ územním obvodu má právnická osoba 

sídlo nebo je tam sídlo její organizační sloţky. V případě podnikající fyzické osoby 

se pouţije § 11 odst. 1 písm. c) správního řádu – tedy příslušný je ten celní úřad, 

v jehoţ územním obvodu má podnikající fyzická osoba místo podnikání – 

tj. adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné 

zákonem upravené evidenci. V případě zahraniční právnické osoby, která nemá 

v ČR sídlo ani provozovnu, se pouţije § 11 odst. 2 správního řádu – tedy 

příslušným je zpravidla ten celní úřad, který je k výkonu kontrolní činnosti pověřen 

a který protiprávní jednání zjistil. [30] 

 Místní příslušnost celního úřadu k projednání přestupku je daná 

ustanovením § 55 odst. 1 zákona o přestupcích, tedy příslušný je ten celní úřad, 

v jehoţ územním obvodu byl přestupek spáchán. Zároveň ale ustanovení § 55 

odst. 3 zákona o přestupcích dává příslušnému celnímu úřadu moţnost postoupit 

případ jinému celnímu úřadu, v jehoţ územní působnosti se pachatel přestupku 

zdrţuje nebo pracuje, a to z důvodu usnadnění projednání nebo jiného důleţitého 

důvodu. [29] 

 Z tabulky v příloze č. 8 jasně vyplývá, ţe drtivou většinu správních deliktů 

projednávají přímo celní úřady, které jsou zároveň kontrolními úřady v systému 

elektronického mýtného. V roce 2009 projednaly 92 % všech případů, v roce 2010 

pak dokonce 96 % všech případů.  

 Je velice nepravděpodobné, ţe přes 90 % právnických osob nebo fyzických 

osob – podnikatelů má sídlo nebo místo podnikání přímo v územní působnosti 

kontrolních celních úřadů nebo ţe se jedná o zahraniční právnické osoby. 

Z uvedených údajů lze vyvodit, ţe v případě správních deliktů nejsou v praxi výše 

uvedená ustanovení správního řádu aplikována. Tuto skutečnost uvádím 

z následujících důvodů: 

- projednání správních deliktů v systému elektronického mýta klade poměrně 

velké nároky na spojenou agendu ještě před započetím vlastního správního 

řízení, kterou vedou pracovníci oddělení právní podpory. Jedná se zejména 

o získávání důkazního materiálu od Ředitelství silnic a dálnic ČR, který je 
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nutný pro případné soudní spory, doţádání provozovatele vozidla o sdělení 

údajů o řidičích, kteří dané vozidlo řídili v době zjištěných nesrovnalostí apod. 

Po získání důkazního materiálu celní úřad zahájí vlastní správní řízení. 

Rozhodnutí ve správním řízení jsou celní úřady podle ustanovení § 71 

správního řádu povinny vydat nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení, 

- rozhodování o správních deliktech a přestupcích v oblasti elektronického 

mýta jsou pouze jednou z mnoha činností, které provádí oddělení právní 

podpory celního úřadu, 

- právní oddělení úřadů provádějících kontrolu v oblasti elektronického mýta 

nejsou jinak personálně dimenzována neţ právní oddělení „nekontrolních“ 

úřadů. 

 Skutečnost, ţe zjištěné správní delikty a případně i přestupky, nejsou 

v souladu s právní úpravou postupovány na místně příslušné úřady, způsobuje, 

ţe hrozí vysoké riziko nedodrţení zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí jak 

v oblasti elektronického mýta, tak v ostatních oblastech činnosti právních oddělení 

celních úřadů, u přestupků hrozí překročení prekluzivní lhůty k projednání 

a celkově dochází k neţádoucímu přetěţování pracovníků právních oddělení 

kontrolních úřadů, kteří jsou nuceni rozhodovat v časové tísni. Zároveň tyto celní 

úřady nepostupují v souladu se základními zásadami správního řízení, zejména 

se zásadou hospodárnosti. 

Ještě podrobněji k prekluzi lhůt: u přestupků dojde k prekluzi, pokud 

o přestupku není pravomocné rozhodnuto do 1 roku od spáchání přestupku, 

u správního deliktu, pokud celní úřad o něm nezahájí řízení do 2 let od doby, 

kdy se o něm dozvěděl. Prekluze tedy hrozí hlavně u přestupků postoupených 

do správního řízení, neboť jak jiţ bylo uvedeno výše, nesrovnalosti vozidel jsou 

uchovávány, a je tedy moţné je zjistit v systému elektronického mýta zpětně 

za půl roku. V roce 2009 bylo zjištěno 34 597 porušení předpisů, z toho bylo 

projednáno 32 989 porušení, v roce 2010 bylo zjištěno 39 009 porušení předpisů 

a projednáno bylo 38 062 porušení. Z těchto údajů plyne, ţe v roce 2009 nebylo 

projednáno 1608 případů, v roce 2010 nebylo projednáno 947 případů. 

V porovnání s celkovým mnoţstvím zjištěných porušení předpisů se tato čísla jeví 

jako poměrně malá, ale pokud si uvědomíme, ţe tato čísla je nutné vztáhnout 

pouze k postoupeným případům do správního řízení (porušení je buď vyřešeno 

na místě, tudíţ je projednáno a rozhodnuto o sankci, nebo je postoupeno 

a projednáno není), dostáváme zcela odlišné výsledky. Z těchto údajů vyplývá, 

ţe v roce 2009 nebylo projednáno přes 61 % postoupených případů, v roce 2010 

přes 52 % případů postoupených do správního řízení. Toto jsou zjevně alarmující 

čísla a z praxe vím, ţe valná většina není projednána právě z důvodů prekluze, 

kdy kontrolní celní úřady, z důvodu přetíţenosti právních oddělení, nestihnou 

postoupená porušení projednat.  
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5.7. Výše uložených pokut 

 Moţná maximální výše pokuty, kterou lze uloţit za správní delikt právnické 

osoby, zůstala stejná od roku 2007 do dnešního dne a činí 100 000,- Kč. 

 Poněkud jiná situace je v oblasti výše pokuty, kterou lze uloţit za přestupek, 

kde se situace měnila v souvislosti s novelami zákona o pozemních komunikacích, 

aţ dospěla do současné nešťastné podoby. 

- v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 bylo moţno uloţit v blokovém řízení 

pokutu do výše 5000 Kč za přestupek podle § 42a odst. 3 písm. b) zákona 

o pozemních komunikacích, v ostatních případech nebyla výše blokové 

pokuty zákonem o pozemních komunikacích stanovena. Ve správním řízení 

bylo moţno uloţit pokutu aţ do výše 500 000 Kč za přestupek podle 

ustanovení § 42a odst. 3 písm. a) aţ d) zákona o pozemních komunikacích 

a 100 000 Kč za přestupek podle § 42a odst. 3 písm. e) zákona 

o pozemních komunikacích. [4] 

- od 1. 1. 2010 je moţné uloţit v blokovém řízení pokutu aţ do výše 5000 Kč 

za přestupek podle § 42a odst. 3 pís. a) aţ e) zákona o pozemních 

komunikacích, za přestupek podle § 42a odst. 3 písm. f) zákona 

o pozemních komunikacích není výše blokové pokuty stanovena. 

Ve správním řízení lze uloţit pokutu aţ do výše 100 000 Kč za přestupek 

podle § 42a odst. 3 písm. e) zákona o pozemních komunikacích, 

v ostatních případech není sankce pokuty ve správním řízení zákonem 

o pozemních komunikacích stanovena. Původním záměrem zákonodárců 

bylo přesunutí určitých přestupků z kategorie, v níţ lze uloţit sankci 

do 500 000 Kč, do kategorie s nejvyšší moţnou sazbou do 100 000 Kč 

Tyto úpravy byly zapracovány do návrhu novely zákona o pozemních 

komunikacích. V průběhu legislativního procesu, kdy bylo v Poslanecké 

sněmovně uplatněno několik pozměňovacích návrhů, došlo k faktické 

chybě v textu části zákona zabývající se sankcemi za přestupky. 

Tato situace měla být odstraněna novelou zákona o pozemních 

komunikacích, která měla vstoupit v účinnost 1. 1. 2011, později ovšem 

byla účinnost této novely, která mimo jiné zaváděla i elektronické dálniční 

kupóny pro vozidla s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny, odloţena 

aţ na 1. 1. 2016. [4] 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe by mělo být snahou hlídek řešit maximální 

počet přestupků v blokovém řízení, neboť ani v případě hrubého, závaţného 

a opakovaného porušení předpisů ze strany řidiče nelze ve správním řízení uloţit 

pokutu vyšší neţ 1000 Kč. Naopak ze strany řidičů můţe být tato situace 

zneuţívána. 
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V  tabulce č. 11 je uvedena četnost jednotlivých sazeb pokut uloţených 

celními úřady v letech 2009 a 2010 odděleně za přestupky a správní delikty. V této 

tabulce jsou započítány i blokové pokuty.  

Tab. 11: Četnost sazeb pokut uložených celními úřady 

Přestupky - nejčastěji ukládaná výše pokut je v rozmezí do 1000 Kč, v roce 

2009  92 % uloţených pokut, v roce 2010  87 % uloţených pokut. Pokud tuto 

kategorii rozčleníme ještě podrobněji, pak nejčastěji je ukládána sankce pokuty 

500 Kč (2009 – 44 %, 2010 – 46 %), následuje částka 1000 Kč (2009 – 34 %, 

2010 – 34 %) a částka 200 Kč (2009 – 10,5 %, 2010 – 6,5 %). V kategorii do 2000 

Kč je nejčastěji ukládána částka 2000 Kč (2009 – 73 %, 2010 – 80 %) a po ní 

částka 1500 Kč. Vyšší pokuty neţ 2000 Kč jsou za přestupky ukládány 

v porovnání s počtem projednaných případů spíše výjimečně. 

Správní delikty - za správní delikty právnických osob jsou nejčastěji 

ukládány pokuty v kategorii do 1000 Kč, v roce 2009 – 47 %, v roce 2010 – 49 %. 

Nejčastěji v této kategorii byla ukládána pokuta ve výši 1000 Kč (2009 – 53 %, 

2010 – 57 %), následovala částka 500 Kč (2009 – 27 %, 2010 – 25 %). V kategorii 

do 2000 Kč je nejčastěji ukládána pokuta ve výši 2000 Kč (2009 – 69 %, 2010 – 

66 %) a po ní částka 1500 Kč. Mezi významnější patřily v obou letech ještě 

kategorie do 3000 Kč a kategorie do 5000 Kč. 

Výše pokuty 
v Kč 

2009 2010 

Přestupky Delikty Přestupky Delikty 

0 - 1000 29 347 469 32 523 359 

1001 - 2000 1 539 244 3 135 149 

2001 - 3000 606 127 971 95 

3001 - 4000 93 37 115 31 

4001 - 5000 208 66 576 40 

5001 - 6000 5 19 1 13 

6001 - 7000 3 9 1 6 

7001 - 8000 - 6 1 7 

8001 - 9000 - 4 2 3 

9001 - 10000 1 14 1 19 

10001 - 11000 2 1 - - 

11001 - 12000 - - - 3 

12001 - 13000 - - - 3 

13001 - 14000 1 1 - - 

14001 - 15000 - 4 - 6 
15001 - 16000 - - - 1 
16001 - 17000 - - - - 
17001 - 18000 - 1 - - 
18001 - 19000 - - - - 
19001 - 20000 - 5 1 - 
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Nejvyšší pokuta uloţená za spáchaný přestupek v letech 2009 a 2010 byla 

ve výši 20 000 Kč, nejvyšší uloţená pokuta za spáchaný správní delikt byla také 

ve výši 20 000 Kč. 

Závěrem lze konstatovat, ţe vzhledem ke skutečnostem, ţe drtivá většina 

přestupků je řešena v blokovém řízení a navíc ve správním řízení je v současné 

době moţno uloţit za přestupek pokutu pouze do výše 1000 Kč, je výše 

ukládaných pokut u přestupků rozvrţena do celé šíře moţného rozpětí.  

Jiná situace je v oblasti správních deliktů, kde jsou ukládány pokuty 

na samé spodní hranici moţného rozpětí, více neţ 90 % uloţených pokut je 

do výše 5000 Kč, coţ povaţuji za neuspokojivé.  

5.8. Navrhované změny a doporučení 

V předchozích kapitolách byl zhodnocen současný stav v některých 

oblastech kontrolní činnosti a správního trestání porušení předpisů v systému 

elektronického mýta Celní správou ČR. Podrobnějším rozborem bylo zjištěno, 

ţe současný stav není zcela ideálně nastaven. Metodiku v kontrolní oblasti 

zpracovává odbor 33 Generálního ředitelství cel. V oblasti správního trestání 

zabezpečuje metodickou pomoc oddělení 302 Generálního ředitelství cel. 

Domnívám se, ţe právě metodická pomoc, vedení a jakási osvěta ze strany 

správního trestání je podceňována a oblast elektronického mýta je brána jako 

okrajová, přestoţe počet zjištěných porušení v této oblasti je nezanedbatelný.  

V prvotní fázi je nutné se zaměřit přímo na hlídky provádějící kontrolní 

činnost v systému elektronického mýtného. Zde bych povaţoval za vhodné 

zaměřit se na proškolení (a to i opakované) hlídek o moţném souběhu zjištěných 

skutkových podstat přestupku řidiče a správního deliktu provozovatele vozidla. 

Proškolení by mohlo zajistit buď přímo svými pracovníky Generální ředitelství cel, 

nebo i jednotlivá celních ředitelství, uţitečné by bylo vypracovat pro hlídky 

i stručný a jednoduchý instruktáţní materiál. Tíha vyhodnocení situace po zjištění 

porušení předpisů leţí právě na kontrolní hlídce. Pokud hlídka nevyhodnotí moţný 

souběh skutkových podstat a případ projedná pouze v blokovém řízení jako 

přestupek, další příslušné orgány celní správy (oddělení právní podpory celních 

úřadů) se o moţném porušení předpisů provozovatelem vozidla nedozví, a tudíţ 

ani nemohou správní řízení zahájit. Přestoţe ochota hlídek postupovat porušení 

předpisů do správního řízení je malá, neboť jsou s tímto spojeny další nutné 

administrativní úkony, je z dostupných dat zřejmé, ţe u některých celních 

ředitelství takto hlídky postupují. Tímto opatřením by došlo ke zvýšení efektivity 

kontrolní činnosti, vyššímu výběru pokut, které jsou příjmem státního rozpočtu, 

a dále by došlo projednáním porušení ve správním řízení k působení přímo 

na provozovatele vozidla, kde můţeme předpokládat, při ukládání adekvátních 

pokut zpětnou vazbu v preventivním působení provozovatele vozidla na řidiče jím 

provozovaných vozidel. V souvislosti s výše uvedeným by bylo dále vhodné 
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iniciovat u firmy Kapsch změnu softwarové aplikace pouţívané ve vozech 

mobilního enforcementu. V současné době, pokud hlídka postupuje porušení 

předpisů do správního řízení, musí u kaţdého porušení vyplnit ručně formulář 

o postoupení do správního řízení, a to i kdyţ se jedná o několik porušení toutéţ 

osobou. Pro urychlení a usnadnění práce hlídek se nabízí jako logická moţnost 

seskupit tato porušení a vyplnit formulář pro všechna porušení najednou.  

 U případů porušení právních předpisů projednávaných ve správním řízení 

povaţuji za přinejmenším vhodné dodrţovat zákonem stanovenou místní 

příslušnost celních úřadů k projednání případu. Toto se v praxi neděje, drtivá 

většina případů je projednávána přímo kontrolními celními úřady. Tato situace je 

neţádoucí, klade vysoké nároky na pracovníky právních oddělení dotčených 

úřadů. Předpokládám, ţe tento stav se v budoucí době ještě zhorší, 

a to z následujících důvodů – vláda předpokládá další masivní rozšíření 

zpoplatněných komunikací (na všechny silnice 1. třídy a vybrané úseky silnic 2. 

a 3. třídy), od roku 2012 přejde celní správa ze současné třístupňové struktury 

na dvoustupňovou, přičemţ se předpokládá sníţení počtu zaměstnanců (toto se 

samozřejmě nevyhne ani právním oddělením), počet případů by se mohl zvýšit 

i v souvislosti s návrhem v předchozím odstavci. Proto bych navrhoval v případě 

správních deliktů právnických osob postupovat případ na místně příslušný celní 

úřad podle sídla právnické osoby k projednání ihned, tzn. jiţ ve fázi zjištěného 

podezření z porušení právních předpisů a tím na místně příslušný celní úřad 

přenést jak povinnost případ projednat, tak i povinnost získat si důkazní materiál 

pro správní řízení. U přestupků postupovat obdobně a případy postupovat 

na příslušný úřad k projednání podle bydliště přestupce v souladu se zásadou 

hospodárnosti správního řízení a z důvodu usnadnění řízení. 

 Analýzou výše ukládaných pokut celními úřady za porušení předpisů bylo 

zjištěno, ţe zejména v případě správních deliktů je výše ukládaných sankcí 

v porovnání s maximální výší sazby pokuty minimální. Výše uloţené sankce je 

samozřejmě čistě na správním uváţení konkrétního referenta právního oddělení. 

V této oblasti nelze přijímat pro pracovníky právních oddělení nějaká závazná 

nařízení, rozkazy ani doporučení. Zde je moţné pouze apelovat, aby byl vţdy 

řádně zváţen stav projednávané věci a její okolnosti a tyto skutečnosti byly 

zohledněny při stanovení výše sankce. Na tomto místě bych chtěl uvést, 

ţe na výši ukládaných pokut má nepochybně vliv i určitá nejistota ve výkladu 

některých pojmů zákona o pozemních komunikacích, které bohuţel zákonodárce 

přesně nedefinoval (např. „nefunkční elektronické zařízení“, forma, kterou by 

provozovatel doloţil proškolení řidiče o způsobu nakládání s elektronickým 

zařízením a o jeho uţívání), v některých případech nedostatek důkazních 

prostředků (např. u vozidel bez elektronické jednotky nebo s jednotkou, 

která nekomunikuje se systémem elektronického mýta, nejsou projeté mýtné 

úseky běţnými mýtnými branami logicky zaznamenané a důkaz o tom, ţe se zde 
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vozidlo pohybovalo, tudíţ neexistuje) apod. Tato právní nejistota se projevuje 

následně i v případném odvolacím řízení, kdy odvolací orgány rozhodují 

ve stejných případech nejednotně, coţ nejistotu prvoinstančních úřadů ještě 

zvyšuje. Z praxe vím, ţe pracovníci projednávající případy mají tendenci raději 

ukládat pro pachatele ještě přijatelnou sankci ve snaze předejít odvolacímu řízení. 

Řešením by bylo iniciovat ze strany Generálního ředitelství cel legislativní změnu 

zákona o pozemních komunikacích, kdy by touto pouze technickou novelou byly 

některé základní pojmy jasně definovány. Dále by bylo vhodné touto novelou 

doplnit chybějící sankce pokuty za přestupky projednávané ve správním řízení. 

Tento nedostatek byl vnímán jako přechodný, protoţe měl být od 1. 1. 2011 

odstraněn novelou zákona o pozemních komunikacích. Odloţením účinnosti této 

novely na 1. 1. 2016 se však tento stav stal nepřijatelným.    
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6. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá systémem výkonového zpoplatnění 

pozemních komunikací v České republice, zvláště je zaměřena na činnosti, 

které jsou v tomto systému svěřeny výhradně celní správě. 

V úvodu jsem se pokusil stručně charakterizovat celní správu, přiblíţit její 

široké kompetence, nastínit současnou situaci v celní správě a moţný vývoj 

v blízké budoucnosti. Celní správa projde v brzké době, s největší 

pravděpodobností k 1. 1. 2012, významnou organizační změnou při přechodu 

z třístupňové struktury na strukturu dvoustupňovou. Toto nové uspořádání by mělo 

přinést nové moţnosti ke zvýšení efektivity této státní instituce, ke sníţení nákladů 

a k větší pruţnosti při reagování na poţadavky státu i veřejnosti. Tato organizační 

změna je bohuţel ještě doprovázena nejistotou v oblasti svěřených kompetencí, 

z nichţ některé by měly přejít na jiné státní orgány v souvislosti se zavedením JIM 

a KIM. Stěţejní část kompetencí se tak definitivně přesune z oblasti fiskální 

do oblasti kontrolní. V kaţdém případě je tato změna, co do rozsahu a významu, 

srovnávána se změnami v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. 

Hlavní část diplomové práce je zaměřena na analýzu činnosti celní správy 

v systému elektronického mýtného.  

V úvodu jsou stručně charakterizovány jednotlivé základní prvky systému 

elektronického mýta pouţívaného v ČR, jako jsou mýtné brány, palubní Premid 

jednotka, distribuční a kontaktní místa, způsoby placení mýta atd. V závěru 

kapitoly věnované tomuto tématu je uveden vývoj výběru mýtného v jednotlivých 

letech a jsou zde uvedeny některé faktory, které mají na výši vybraného mýtného 

vliv.  

V kapitole věnované kontrolní činnosti jsem popsal vybavení hlídek 

mobilního enforcementu a vlastní způsob provádění kontroly. Je zde uvedena 

statistika zjištěných porušení právních předpisů a výše uloţených pokut hlídkami 

mobilní kontroly. Jsou zde identifikovány problémové oblasti v kontrolní činnosti. 

Tyto je moţné rozdělit do dvou základních skupin, do první, kterou celní správa 

nemůţe svou vlastní činností nijak výrazně ovlivnit, patří například nedostatek 

vhodných kontrolních stanovišť, zejména na nově zpoplatňovaných úsecích 

komunikací, nebo technické problémy spojené s funkčností samotného 

pouţívaného systému elektronického mýta. Do druhé skupiny můţeme zařadit 

problémy alespoň částečně ovlivnitelné celní správou, jako jsou například vysoká 

fluktuace pracovníků, nedostatečné jazykové vybavení hlídek, korupce. Je nutné 

říct, ţe řešení není jednoduché, protoţe staví proti sobě protichůdné poţadavky, 

na jedné straně na úplné středoškolské vzdělání, odbornost, znalost právních 

předpisů, jazykové znalosti, na straně druhé nabízí pouze podprůměrné finanční 

ohodnocení celníků v nejniţších platových třídách, vysoce rizikovou práci 

za kaţdého počasí a sluţbu na směny. Některé problémy se mohou jevit na první 
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pohled jako malicherné (např. nedostatek výstrojních součástek), ale pracovníky 

hlídek jsou vnímány jako zásadní, protoţe nejsou dlouhodobě řešeny, přestoţe by 

zvýšily komfort výkonu sluţby a bezpečnost pracovníků.  

Závěrečná kapitola je věnována analýze správního trestání v oblasti 

elektronického mýta. Byl analyzován počet zjištěných porušení právních předpisů 

a počet případů postoupených do správního řízení. Výsledkem je zjištění, 

ţe u jednotlivých kontrolních celních úřadů je počet postoupených případů 

do správního řízení značně rozdílný. Jako moţná příčina se jeví nedostatečné 

posouzení situace při zjištění porušení předpisů hlídkami mobilní kontroly, 

které dostatečně nevyhodnocují moţný souběh skutkových podstat přestupku 

a správního deliktu. Proto byla zpracována tabulka moţného souběhu skutkových 

podstat přestupku a správního deliktu. Dále byl analyzován počet projednaných 

porušení předpisů ve správním řízení jednotlivými útvary celní správy. I v této 

oblasti byl zjištěn nesprávný postup a bylo navrţeno efektivnější řešení. Analýzou 

výše uloţených pokut bylo zjištěno, ţe zejména v oblasti trestání správních deliktů 

právnických osob není situace uspokojivá. K této situaci ovšem přispívá 

nedostatečná právní jistota při rozhodování, plynoucí z ne úplně šťastné 

a nejednoznačné legislativy. Změny a doporučení, které jsem navrhl, by měly 

přinést větší efektivitu jak v kontrolní činnosti, tak v oblasti správního trestání 

porušení předpisů v systému elektronického mýta, coţ by bylo ţádoucí vzhledem 

k tomu, ţe je vládou ČR plánováno další masivní rozšíření rozsahu zpoplatněných 

komunikací i na všechny silnice 1. třídy a vybrané úseky silnic 2. a 3. třídy. 
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Příloha 5: Přehled dopravního značení komunikací zpoplatněných 
elektronickým mýtem – dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. 
 

  
                                       IP 14 a                               IP 14 b 
                                       Dálnice                         Konec dálnice 

 

  
                                      IP 15 a                               IP 15 b 
                     Silnice pro motorová vozidla        Konec silnice pro  
                                                                          motorová vozidla 
 

 
                       IP 15 c                                           IP 15 d 
                       Mýtné                                   Konec mýtného 
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                                 E 11 a                                            E 11 b 
                            Bez mýtného                  Bez časového poplatku a mýtného 
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Příloha 6: Rozbor skutkových podstat přestupků v systému elektronického 

mýta 

 

Přestupek podle ustanovení § 42a odst. 3 písm. a) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby zpoplatněné pozemní 

komunikace byly uţívány silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, 

jehoţ největší povolená hmotnost činí nejméně 3,5 tuny a aby bylo toto vozidlo 

povinně vybaveno funkčním elektronickým zařízením (OBU jednotkou).  

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek jednání, příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem) -  řidič vozidla uţije na zpoplatněné pozemní 

komunikaci vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením. 

Subjekt – (pachatel přestupku) – řidič vozidla v systému elektronického 

mýtného. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – postačí zavinění z nedbalosti. 

Sankce - v blokovém řízení lze uloţit pokutu do výše 5000 Kč, ve správním 

řízení není příslušná sankce pokuty zákonem o pozemních komunikacích 

stanovena a je třeba postupovat podle nadřazené právní normy upravující 

přestupkové řízení, kterou je zákon o přestupcích. Podle tohoto zákona lze 

ve správním řízení uloţit pokutu do výše 1000 Kč, v příkazním řízení aţ do výše 

4000 Kč. 

Přestupek podle ustanovení § 42a odst. 3 písm. b) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby zpoplatněné pozemní 

komunikace byly uţívány silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, 

jehoţ největší povolená hmotnost činí nejméně 3,5 tuny a vozidlo bylo vybaveno 

funkčním elektronickým zařízením a řidič zadával vţdy do elektronického zařízení 

pravdivé údaje umoţňující stanovení správné výše mýtného.   

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek -  jednání, příčinný 

vztah mezi jednáním a následkem) -  řidič vozidla uţije na zpoplatněné pozemní 

komunikaci vozidlo, aniţ by zadal do elektronického zařízení údaje umoţňující 

stanovení mýtného nebo zadá tyto údaje chybně (např. chybný počet náprav). 

Subjekt – (pachatel přestupku) – řidič vozidla v systému elektronického 

mýtného. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – postačí zavinění z nedbalosti. 

Sankce - v blokovém řízení lze uloţit pokutu do výše 5000 Kč, ve správním 

řízení není příslušná sankce pokuty zákonem o pozemních komunikacích 
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stanovena a je třeba postupovat podle nadřazené právní normy upravující 

přestupkové řízení, kterou je zákon o přestupcích. Podle tohoto zákona lze 

ve správním řízení uloţit pokutu do výše 1000 Kč, v příkazním řízení aţ do výše 

4000 Kč. 

Přestupek podle ustanovení § 42a odst. 3 písm. c) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby zpoplatněné pozemní 

komunikace byly uţívány silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, 

jehoţ největší povolená hmotnost činí nejméně 3,5 tuny a vozidlo bylo řádně 

zaevidováno u provozovatele systému elektronického mýtného.   

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek jednání, příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem) -  řidič vozidla v systému elektronického mýtného 

uţije na zpoplatněné komunikaci vozidlo, které nebylo zaevidováno 

u provozovatele systému elektronického mýtného. (např. i nenahlášení změny 

SPZ apod.)   

Subjekt – (pachatel přestupku) – řidič vozidla v systému elektronického 

mýtného. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – postačí zavinění z nedbalosti. 

Sankce - v blokovém řízení lze uloţit pokutu do výše 5000 Kč, ve správním 

řízení není příslušná sankce pokuty zákonem o pozemních komunikacích 

stanovena a je třeba postupovat podle nadřazené právní normy upravující 

přestupkové řízení, kterou je zákon o přestupcích. Podle tohoto zákona lze 

ve správním řízení uloţit pokutu do výše 1000 Kč, v příkazním řízení aţ do výše 

4000 Kč. 

Přestupek podle ustanovení § 42a odst. 3 písm. d) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby zpoplatněné pozemní 

komunikace byly uţívány silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, 

jehoţ největší povolená hmotnost činí nejméně 3,5 tuny a řidič vozidla umoţňoval 

kontrolu funkčnosti elektronického zařízení a úhrady mýtného.    

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek jednání, příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem) -  řidič vozidla v systému elektronického mýtného 

neuposlechne výzvy celníka, aby umoţnil kontrolu funkčnosti elektronického 

zařízení a úhrady mýtného.  

Subjekt – (pachatel přestupku) – řidič vozidla v systému elektronického 

mýtného. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – postačí zavinění z nedbalosti. 
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Sankce - v blokovém řízení lze uloţit pokutu do výše 5000 Kč, ve správním 

řízení není příslušná sankce pokuty zákonem o pozemních komunikacích 

stanovena a je třeba postupovat podle nadřazené právní normy upravující 

přestupkové řízení, kterou je zákon o přestupcích. Podle tohoto zákona lze 

ve správním řízení uloţit pokutu do výše 1000 Kč, v příkazním řízení aţ do výše 

4000 Kč. 

Přestupek podle ustanovení § 42a odst. 3 písm. e) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby zpoplatněné pozemní 

komunikace byly uţívány silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, 

jehoţ největší povolená hmotnost činí nejméně 3,5 tuny a aby řidič vozidla 

nakládal s elektronickým zařízením v souladu se zákonem o pozemních 

komunikacích a prováděcím předpisem. 

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek jednání, příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem) -  řidič vozidla v systému elektronického mýtného 

nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením. 

Subjekt – (pachatel přestupku) – řidič vozidla v systému elektronického 

mýtného. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – postačí zavinění z nedbalosti. 

 Sankce - v blokovém řízení lze uloţit pokutu do výše 5000 Kč, ve správním 

řízení lze uloţit pokutu aţ do výše 100 000 Kč, v příkazním řízení aţ do výše 

4000 Kč.  

Přestupek podle ustanovení § 42a odst. 3 písm. f) zákona o pozemních 

komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby zpoplatněné pozemní 

komunikace byly uţívány silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, 

jehoţ největší povolená hmotnost činí nejméně 3,5 tuny a aby řidič vozidla zajistil 

úhradu mýtného, pokud tak neučinil provozovatel vozidla. 

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek jednání, příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem) -  řidič vozidla v systému elektronického mýtného 

nezajistí úhradu mýtného.  

Subjekt – (pachatel přestupku) – řidič vozidla v systému elektronického 

mýtného. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – postačí zavinění z nedbalosti 

 Sankce - v blokovém řízení není příslušná sankce pokuty zákonem 

o pozemních komunikacích stanovena, a proto je třeba postupovat podle 

nadřazené právní normy upravující přestupkové řízení, kterou je zákon 
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o přestupcích. Podle tohoto zákona lze v blokovém řízení uloţit pokutu do výše 

1000 Kč. Ve správním řízení není příslušná sankce pokuty zákonem o pozemních 

komunikacích stanovena a je třeba postupovat podle nadřazené právní normy 

upravující přestupkové řízení, kterou je zákon o přestupcích. Podle tohoto zákona 

lze ve správním řízení uloţit pokutu do výše 1000 Kč, v příkazním řízení 

aţ do výše 4000 Kč. 
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Příloha 7: Rozbor skutkových podstat správních deliktů v systému 

elektronického mýta 

 

Správní delikt podle ustanovení § 42b odst. 2 písm. a) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby provozovatel vozidla 

v systému elektronického mýtného vţdy před pouţitím zpoplatněné komunikace 

zajistil zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného.     

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek jednání, příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem ) -  provozovatel vozidla nezajistí zaevidování vozidla 

do systému elektronického mýtného.   

Subjekt – (pachatel deliktu) – právnická nebo podnikající fyzická osoba 

v postavení provozovatele vozidla.  

Subjektivní stránka – (zavinění) – odpovídá objektivně bez ohledu 

na zavinění. 

 Sankce - ve správním řízení lze uloţit sankci do 100 000 Kč, v blokovém 

řízení nelze správní delikt vyřídit. 

Správní delikt podle ustanovení § 42b odst. 2 písm. b) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby provozovatel vozidla 

v systému elektronického mýtného vţdy před pouţitím zpoplatněné komunikace 

zajistil instalaci zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla v systému 

elektronického mýtného.   

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek jednání, příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem) - provozovatel vozidla nezajistí instalaci 

elektronického zařízení do vozidla zaevidovaného v systému elektronického 

mýtného. 

Subjekt – (pachatel deliktu) – právnická nebo podnikající fyzická osoba 

v postavení provozovatele vozidla. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – odpovídá objektivně bez ohledu 

na zavinění. 

Sankce - ve správním řízení lze uloţit sankci do 100 000 Kč, v blokovém řízení 

nelze správní delikt vyřídit. 
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Správní delikt podle ustanovení § 42b odst. 2 písm. c) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby provozovatel vozidla 

v systému elektronického mýtného vţdy zajišťoval úhradu mýtného (před pouţitím 

zpoplatněné komunikace nebo po pouţití zpoplatněné komunikace). 

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek jednání, příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem) - provozovatel vozidla v systému elektronického 

mýtného nezajistí úhradu mýtného. 

Subjekt – (pachatel deliktu) – právnická nebo podnikající fyzická osoba 

v postavení provozovatele vozidla. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – odpovídá objektivně bez ohledu 

na zavinění. 

Sankce - ve správním řízení lze uloţit sankci do 100 000 Kč, v blokovém 

řízení nelze správní delikt vyřídit. 

Správní delikt podle ustanovení § 42b odst. 2 písm. d) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby provozovatel vozidla 

v systému elektronického mýtného svěřoval řízení vozidla v systému 

elektronického mýtného, pouze v případech, ţe je vybaveno funkčním 

elektronickým zařízením. 

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek -  jednání, příčinný 

vztah mezi jednáním a následkem) -  provozovatel vozidla přikáţe, dovolí nebo 

svěří řízení vozidla v systému elektronického mýtného, které není vybaveno 

funkčním elektronickým zařízením, po zpoplatněné pozemní komunikaci. 

Subjekt – (pachatel deliktu) – právnická nebo podnikající fyzická osoba 

v postavení provozovatele vozidla. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – odpovídá objektivně bez ohledu 

na zavinění. 

Sankce - ve správním řízení lze uloţit sankci do 100 000 Kč, v blokovém 

řízení nelze správní delikt vyřídit. 

Správní delikt podle ustanovení § 42b odst. 2 písm. e) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby provozovatel vozidla 

v systému elektronického mýtného uţíval elektronické zařízení určené 

na konkrétní zaevidované vozidlo pouze v tomto vozidle. 
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Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek -  jednání, příčinný 

vztah mezi jednáním a následkem) - provozovatel vozidla uţije elektronické 

zařízení zaevidované na konkrétní vozidlo u jiného nezaevidovaného vozidla. 

Subjekt – (pachatel deliktu) – právnická nebo podnikající fyzická osoba 

v postavení provozovatele vozidla. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – odpovídá objektivně bez ohledu 

na zavinění. 

Sankce - ve správním řízení lze uloţit sankci do 100 000 Kč, v blokovém 

řízení nelze správní delikt vyřídit. 

Správní delikt podle ustanovení § 42b odst. 2 písm. f) zákona 

o pozemních komunikacích 

Objekt (chráněný zájem) - zájem státu na tom, aby provozovatel vozidla 

v systému elektronického mýtného vţdy poučil řidiče jím provozovaných vozidel 

o způsobu nakládání s elektronickým zařízením a o jeho uţívání. 

Objektivní stránka (protiprávní jednání – následek -  jednání, příčinný 

vztah mezi jednáním a následkem) - provozovatel vozidla v systému 

elektronického mýtného nepoučí řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu 

nakládání s elektronickým zařízením. 

Subjekt – (pachatel deliktu) – právnická nebo podnikající fyzická osoba 

v postavení provozovatele vozidla. 

Subjektivní stránka – (zavinění) – odpovídá objektivně bez ohledu 

na zavinění. 

Sankce - ve správním řízení lze uloţit sankci do 100 000 Kč, v blokovém 

řízení nelze správní delikt vyřídit. 

 

Pozn.: Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru 

silničních vozidel České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého 

pobytu nebo s místem povoleného pobytu České republice nebo právnická osoba 

se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je 

současně vlastníkem silničního vozidla nebo je vlastníkem silničního vozidla 

oprávněna k provozování silničního vozidla.   
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Příloha 8: Počet projednaných správních deliktů 

CÚ 

2009 2010 
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Benešov 39 133 800 17 54 100 

Brno 9 22 400 11 21 800 

Břeclav 1 6 000 0 0 

Česká Lípa 1 19 000 0 0 

České Budějovice 3 11 000 0 0 

Děčín 2 5 000 1 6 000 

Domaţlice 1 500 0 0 

Frýdek-Místek 47 186 500 38 96 500 

Hodonín 1 2 000 0 0 

Hradec Králové 9 28 500 4 9 700 

Cheb 3 10 500 15 43 800 

Chomutov 6 24 500 3 22 000 

Jihlava 1 2 500 1 1 000 

Karlovy Vary 7 48 600 12 54 000 

Kladno 12 40 100 11 30 000 

Kolín 10 26 700 0 0 

Krnov 1 1 500 0 0 

Liberec 349 1 070 000 179 515 000 

Mělník 6 35 000 0 0 

Mladá Boleslav 11 40 600 1 2 500 

Most 2 5 000 0 0 

Náchod 45 139 600 40 133 200 

Olomouc 13 35 300 8 37 300 

Ostrava 1 1 500 1 2 000 

Pardubice 3 10 000 2 6 000 

Plzeň 22 63 800 34 83 200 

Praha 2 14 81 000 2 13 000 

Praha D1 5 9 000 0 0 

Praha D5 7 30 000 6 10 000 

Praha D8 3 6 000 0 0 

Přerov 0 0 1 3 000 

Strakonice 2 2 700 0 0 

Šumperk 0 0 1 1 200 

Tábor 62 140 400 40 101 200 

Tachov 35 141 200 2 4 000 

Ústí nad Labem 264 776 500 305 1 172 400 

Vyškov 3 7 900 0 0 

Zlín 3 12 000 0 0 

Ţďár n. S. 1 4 000 0 0 

 


	1. Úvod
	2. Stručná charakteristika Celní správy České republiky
	2.1. Organizační struktura
	2.2. Hlavní kompetence celní správy
	2.3. Současná situace v celní správě a její perspektivy

	3. Systém elektronického mýta v České republice
	3.1. Možné způsoby výběru mýtného
	3.2. Systém výběru mýtného používaný v ČR
	3.2.1. Mýtné brány
	3.2.2. Kontrolní mýtná brána
	3.2.3. Palubní jednotka
	3.2.4. Způsoby placení mýtného
	3.2.5. Sazby mýtného
	3.2.6. Rozsah zpoplatnění
	3.2.7. Kontaktní a distribuční místa
	3.2.8. Centrální systém elektronického mýtného
	3.2.9. Výběr mýtného v ČR


	4. Kontrolní činnost v systému výkonového zpoplatnění komunikací
	4.1. Legislativní rámec
	4.2. Kontrolní činnost
	4.3. Vozidlo mobilního enforcementu
	4.4. Provádění kontroly
	4.5. Statistika počtu zjištěných porušení předpisů, počtu postoupených případů ke správnímu řízení a výše uložených blokových pokut
	4.6. Problematické oblasti v kontrolní činnosti

	5. Správní trestání v podmínkách Celní správy ČR
	5.1. Legislativní rámec
	5.2. Povinnosti řidiče a provozovatele vozidla v systému elektronického mýtného
	5.3. Přestupky a správní delikty v systému elektronického mýtného
	5.4. Počet zjištěných porušení právních předpisů a počet postoupených případů do správního řízení
	5.5. Souběh skutkových podstat přestupku a správního deliktu
	5.6. Počet projednaných správních deliktů
	5.7. Výše uložených pokut
	5.8. Navrhované změny a doporučení

	6. Závěr
	Seznam použité literatury
	Seznam obrázků
	Seznam tabulek a grafů
	Seznam příloh

