
Žádost o informaci doručena dne 15. 5. 2018, 

odpověď odeslána dne 24. 5. 2018 pod č. j. 

29833-2/2018-640000-11  

Fyzická osoba XXXXXX XXXX žádá v souladu  s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace o možnosti řešení platby mýta 

v návaznosti na stanovené objížďky. 

Klient provozuje nákladní automobilní dopravu vozidlem o hmotnosti nad 3,5 tuny a prakticky 

denně nyní opakovaně projíždí Otrokovicemi po dočasné objízdné trase po dálnici D55 mezi 

17. až 30. km, na které je vybíráno mýtné, do Záhlinic. Při standardním najetí na zpoplatněný 

úsek dálnice D 55 mezi 30. až 32. km pak dále již musí projet rovněž placeným úsekem mezi 

30. až 17. km (objížďka Tlumačov přes Hulín), jak mu přikazuje směrová tabule pro vyznačení 

objížďky pro vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny. Teprve ze sjezdu na 17. km dálnice D 55 se pak 

vrací do Záhlinic. Klient dříve najížděl na dálnici D 55 na 32. km a na 30. km, pak sjížděl na 

komunikaci 55 (stará cesta), po které pokračoval do Záhlinic a po naložení nákladu se po stejné 

cestě vracel zpět. Dle § 22a odst. 2 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 

znění, je-li nutno při uzavírce podle § 24 (omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami) 

užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez 

zpoplatnění. Jaký postup má prosím klient v praxi uplatnit, aby využil tuto legislativní možnost 

a projížděl tuto aktuálně povinnou objízdnou trasu po dálnici D 55 mezi 17. až 30. km bez 

poplatků (mýtného)? Je možno v tomto úseku uložit palubní jednotku do speciálního obalu, 

aby se mýtné nenačítalo? Jakým způsobem může klient případně nárokovat vrácení již v tomto 

úseku od platby osvobozeného, ale prokazatelně zaplaceného mýtného? 

Odeslaná odpověď:  

V případě Vámi uváděné dopravní situace, kdy je objízdná trasa vedena po zpoplatněné 

komunikaci, je tento konkrétní mýtný úsek osvobozen od platby mýtného v souladu se zněním 

ustanovení § 20a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění. 

Uživatel (řidič) má dvě možnosti: 

1. Palubní jednotku při použití zpoplatněného úseku, který je součástí objížďky, uschová do 

ochranného obalu. Tím mu mýtné nebude účtováno (ale nesmí posléze opomenout ji 

z ochranného obalu znovu vyndat, jakmile objížďka skončí). 

2. Palubní jednotku ponechá standardně nainstalovanou ve vozidle, a zpětně si požádá o 

vrácení účtovaného mýtného. Veškeré informace k žádosti o vrácení mýtného uživateli 

poskytne Zákaznické centrum MYTO CZ. 

 


