Jak a kdy provést evidenci do systému slev
_______________________________________________________________________
Podmínky uplatnění slevy na mýtném
Novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která vstoupila v platnost v září 2012, stanovuje možnost
uplatňovat slevy na mýtném. Podmínky pro uplatnění slev na mýtném jsou upřesněny v nařízení vlády č. 352/2012 ze dne
26. září 2012.
Den nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, tj. 22. října 2012, je rovněž počátkem období, za které mohou být přiznány
slevy pro rok 2012. Pro rok 2013 a roky následující jsou slevy při splnění všech stanovených podmínek vypláceny za celý
kalendářní rok.
Podmínky pro získání nároku na vyplacení slevy jsou následující:



Provozovatel řádně zaregistruje všechna vozidla, za která bude požadovat slevu, do systému slev na mýtném,
Výše uloženého mýtného pro dané zaregistrované vozidlo provozovatele v daném kalendářním roce dosáhne
stanovené minimální částky pro daný rok.

Procentní sazby slev pro přechodné období roku 2012 pro jednotlivá vozidla jsou stanoveny následovně:





při dosažení objemu uloženého mýtného 30 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 10 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 40 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 11 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 50 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 12 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 60 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 13 %.

Podmínky vyplácení slev na mýtném za rok 2012 se řídí přechodnými ustanoveními nařízení vlády. V přechodném období
roku 2012 není uplatňována podmínka, která stanoví, že sleva bude vyčíslena pouze za období od zaevidování vozidla v
systému slev do konce daného kalendářního roku nebo do ukončení registrace vozidla v systému slev provozovatelem
vozidla. Nezávisle na datu provedení registrace budou slevy pro tento rok vypočítávány od data nabytí účinnosti nařízení
vlády.
Procentní sazby slev pro rok 2013 a 2014 pro jednotlivá vozidla jsou stanoveny následovně:





při dosažení objemu uloženého mýtného 100 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 5 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 150 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 8 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 250 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 11 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 400 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 13 %.

Procentní sazby slev pro rok 2015 a následující pro jednotlivá vozidla jsou stanoveny následovně:





při dosažení objemu uloženého mýtného 75 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 5 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 110 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 8 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 190 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 11 %,
při dosažení objemu uloženého mýtného 300 000 Kč bude poskytnuta sleva ve výši 13 %.

Správou agendy systému slev na mýtném je pověřen provozovatel systému elektronického mýta – Ředitelství silnic a
dálnic České republiky.
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Evidence v systému slev na mýtném
Kdo?
Do systému slev se mohou evidovat všichni provozovatelé se svými vozidly provozovanými jak v režimu následného
placení mýtného (postpay), tak v režimu placení předem (prepay), pokud doloží kopie technických průkazů všech svých
vozidel určených k evidenci v systému slev.
Provozovatel vozidel může být ve věci evidence v systému slev zastupován třetí osobou. Tuto skutečnost je nutné uvést
v evidenčním formuláři a k formuláři přiložit plnou moc zmocňující tuto osobu. Formulář pro vystavení plné moci ke
stažení je uveřejněn na úvodní stránce evidenčního portálu systému slev. Třetí osobou zastupující provozovatele vozidel
může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba.
Za jakých podmínek?
Základní podmínkou pro zaevidování provozovatele a jeho vozidel v systému slev je zaslání vyplněného a autorizovaného
evidenčního formuláře včetně předepsaných příloh provozovateli systému elektronického mýta.
Povinnými přílohami stanovenými nařízením vlády jsou kopie technických průkazů vozidel určených k evidenci a plná moc
v případě zastupování provozovatele vozidla jinou osobou.
Jak?
Provozovatel systému elektronického mýta zpřístupnil na stránkách www.mytocz.cz internetový evidenční portál, který
umožní provozovatelům vozidel vyplnit a vytisknout evidenční formulář a odeslat vyplněné údaje do systému slev.
Evidenční portál také poskytne provozovatelům vozidel podporu pro základní kontrolu úplnosti a správnosti vyplňovaných
dat.
Platnost evidence v systému slev je podmíněna doručením listinné formy evidenčního formuláře s přílohami na adresu
provozovatele systému elektronického mýta.
Základními údaji, které je provozovatel pro možnost získání slevy povinen uvést je identifikace provozovatele, údaje o
kontaktních osobách a identifikace vozidel včetně kódu země registrace vozidel.
Povinnými doklady, které je provozovatel vozidla povinen zaslat provozovateli systému elektronického mýta jsou:





vyplněná a podepsaná žádost o zaevidování dat v systému slev elektronického mýtného,
kopie technických průkazů evidovaných vozidel,
doklad o zmocnění k provozování vozidla vlastním jménem, pokud provozovatel vozidla není uvedený
v technickém průkazu vozidla buď jako majitel nebo provozovatel vozidla, a
plná moc v případě, že je provozovatel zastupován ve věci evidence v systému slev a vystavení žádosti o
vyplacení slevy třetí osobou.

Formuláře včetně příloh budou zasílány provozovateli systému elektronického mýta na adresu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
úsek Provozovatele elektronického mýta Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Poznámka: Pro zasílání dokladů nelze využít datovou schránku Provozovatele elektronického mýta v ČR.
Po zpracování evidenčních dokumentů bude provozovatel vozidla informován o výsledku zpracování žádosti o evidenci
v systému slev prostřednictvím uvedeného kontaktního e-mailu.
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Kdy?
Počátečním datem platnosti evidence v systému slev pro rok 2013 a roky následující se rozumí den, kdy byla žádost
odeslána do systému elektronicky. Pro zvýšení šance na získání nároku na slevu je tedy nutné zaevidovat vozidlo do
systému slev co nejdříve od zahájení jeho provozu.
Pro rok 2012 je za počátek období, za které budou slevy počítány, považován nikoliv počáteční datum evidence
provozovatele a jeho vozidel v systému slev, ale den nabytí účinnosti nařízení vlády.
Praktické rady pro vyplnění evidenčního formuláře





Věnujte pozornost změnám Smluvních podmínek týkajících se slev na mýtném.
Prvotní evidence údajů v systému slev bude náročná na zpracování velkého objemu podkladů a dat v poměrně
krátkém časovém období. Věnujte proto pozornost správnému, přesnému a úplnému vyplnění všech údajů ve
formuláři a kompletaci předepsaných příloh. Jakékoliv nesrovnalosti v údajích zvyšují časovou náročnost a
pracnost jak na straně provozovatele vozidel, tak na straně provozovatele systému elektronického mýta.
Pokud bude jakýkoliv doklad vytištěn nebo zkopírován na více listech, spojte tyto listy dohromady tak, aby
nedošlo při zpracování ke smíchání různých dokladů.

Vyplácení slev na mýtném
Komu?
Sleva bude vyplacena provozovateli, který splnil všechny předepsané podmínky pro evidenci v systému slev a který zašle
provozovateli systému elektronického mýta žádost o vyplacení slevy s uvedením čísla účtu, na který má být sleva
vyplacena.
Provozovatel vozidel může být ve věci vystavení žádosti o vyplacení slevy na mýtném zastupován třetí osobou. Tuto
skutečnost je nutné uvést v evidenčním formuláři a k formuláři přiložit plnou moc zmocňující tuto osobu k tomuto úkonu.
Formulář pro vystavení plné moci ke stažení je uveřejněn na stránkách evidenčním portálu systému slev. Třetí osobou
zastupující provozovatele vozidel může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba.
Za jakých podmínek?
Provozovatel má nárok na slevu za každé vozidlo registrované v systému slev, které za daný kalendářní rok nebo
přechodné období roku 2012 projede na mýtném alespoň částku, jejíž výše je stanovená nařízením vlády, a na výzvu
provozovatele systému elektronického mýta mu zašle žádost o vyplacení přiznané slevy a čísla účtu, na který má být
částka slevy vyplacena.
Kdy?
Provozovatel systému elektronického mýta nejpozději do 6 měsíců od konce roku, za který mají být slevy vyplaceny,
provede výpočet výše uloženého mýtného a výpočet slevy odpovídající této výši uloženého mýtného. Následně vyzve
provozovatele vozidel evidovaného v systému slev k zaslání žádosti o vyplacení přiznané slevy a čísla účtu, na který má
být částka slevy vyplacena.
Do čtyř měsíců od obdržení čísla účtu od provozovatele vozidel zašle provozovatel systému elektronického mýta
přiznanou částku slevy na uvedený účet.
Jak?
Přiznaná částka slevy zaokrouhlená na celé koruny dolů bude vyplacena najednou za všechna vozidla provozovatele,
která splnila podmínky pro přiznání slevy, na bankovní účet uvedený provozovatelem vozidla v žádosti o vyplacení slevy.
Poznámka
Bližší informace k procesu vyplácení přiznané slevy na mýtném budou včas provozovatelem systému elektronického mýta
zveřejněny.
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