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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 



 

  
                                 E 11 a                                            E 11 b 
                            Bez mýtného                  Bez časového poplatku a mýtného 
 



 

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 



 

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. 



 

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 



 

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. 

 



 

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. 

 

 



 

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. 



 

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.   



 

Příloha 8: Počet projednaných správních deliktů 
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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 

 
 


