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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

L 187/42

20.7.1999

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES
ze dne 17. června 1999
o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
vají zachovány, dokud Rada nepřijme novou směrnici.
Směrnice 93/89/EHS má být proto nahrazena touto
směrnicí.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 71 odst. 1 a článek 93 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na
výboru (2),

(5)

Za současných podmínek by mělo být sblížení vnitrostátních systémů poplatků omezeno na užitková vozidla
nad určitou celkovou hmotnost.

(6)

Pro tento účel by se měly stanovit minimální sazby daní
z vozidel, které jsou v současnosti ukládány v členských
státech nebo které je případně nahradí.

(7)

Rozlišením daní a poplatků by se mělo podporovat
používání vozidel, která více šetří jak komunikace, tak
životní prostředí, pokud toto rozlišení nenaruší fungování jednotného trhu.

(8)

Aby se mohly členské státy snáze přizpůsobit úrovni
vyžadované touto směrnicí, mělo by být pro určité členské státy stanoveno období pro odchylky od minimálních sazeb.

(9)

Pro některé formy vnitrostátní místní přepravy zboží,
které jen nepatrně ovlivňují trh dopravy Společenství,
platí v současné době snížené sazby daně z vozidel.
K zajištění hladkého přechodu by měly být členské státy
oprávněny stanovit dočasné odchylky od minimálních
sazeb.

(10)

Členským státům by mělo být dovoleno uplatňovat
snížené sazby nebo osvobození od daně na vozidla,
jejichž použití nemůže ovlivnit dopravní trh Společenství.

(11)

K zohlednění určitých zvláštních situací by měl být stanoven postup, kterým lze členským státům povolit, aby
ponechaly v platnosti další osvobození od daně nebo
daňové úlevy.

(12)

Stávajícím narušením hospodářské soutěže nelze zcela
zamezit pouze harmonizací daní a spotřebních daní
z paliva. Do zavedení technicky a hospodářsky
vhodnějších forem zdanění mohou však být tato
narušení snížena možností zachovat v platnosti nebo
zavést mýtné nebo dálniční poplatky. Kromě toho by
členským státům mělo být povoleno vybírat poplatky za
použití mostů, tunelů a horských průsmyků.

stanovisko Hospodářského a sociálního

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (4),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

K zamezení narušování hospodářské soutěže mezi
dopravci v členských státech je třeba harmonizovat
systémy poplatků a zavést spravedlivé mechanismy hrazení nákladů na pozemní komunikace dopravci.

(2)

Těchto cílů lze dosáhnout jen postupně.

(3)

Určitého stupně harmonizace systémů poplatků bylo již
dosaženo přijetím směrnice Rady 92/81/EHS ze dne
19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních
daní z minerálních olejů (5) a směrnice Rady 92/82/EHS
ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřebních
daní z minerálních olejů (6).

(4)

Rozsudkem ze dne 5. července 1995 ve věci C-21/94
Evropský parlament vs. Rada (7) zrušil Soudní dvůr
Evropských společenství směrnici Rady 93/89/EHS ze
dne 25. října 1993 o zdaňování určitých vozidel
určených k přepravě zboží členskými státy a o výběru
mýtného a poplatků za užívání určitých pozemních
komunikací (8), přičemž účinky uvedené směrnice zůstá-

(1) Úř. věst. C 59, 26.2.1997, s. 9.
(2) Úř. věst. C 206, 7.7.1997, s. 17.
(3) Stanovisko předložené dne 3. června 1999 (dosud nezveřejněné
v Úředním věstníku).
(4) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. července 1997 (Úř.
věst. C 286, 22.9.1997, s. 217), společný postoj Rady ze dne
18. ledna 1999 (Úř. věst. C 58, 1.3.1999, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. května 1999 (dosud nezveřejněné
v Úředním věstníku).
(5) Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí 94/74/ES (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 46).
(6) Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19. Směrnice ve znění směrnice
94/74/ES.
(7) Sb. rozh. 1995, I-1827.
(8) Úř. věst. L 279, 12.11.1993, s. 32.
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
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Se zřetelem k zvláštním podmínkám určitých alpských
tras může být pro členský stát vhodné neuplatňovat
systémy poplatků za užívání nějakého přesně vymezeného úseku své dálniční sítě, aby mohl uplatňovat
poplatek vztahující se k infrastruktuře.

Mýtné a poplatky za užívání by neměly být diskriminující, neměly by vyžadovat nadměrné formality nebo
vytvářet překážky na vnitřních hranicích. Proto by měla
být přijata vhodná opatření, aby mýtné a poplatky za
užívání mohly být hrazeny v kteroukoli denní a noční
dobu a různými platebními prostředky.

(21)

V souladu se zásadou proporcionality tato směrnice
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení
sledovaných cílů podle čl. 5 třetího pododstavce
Smlouvy.

(22)

Měl by být stanoven pevný harmonogram přezkumu
této směrnice a její případné úpravy za účelem rozvoje
územně více vázaného systému poplatků,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Poplatky za užívání by měly být úměrné době užívání
pozemní komunikace a být rozlišeny s přihlédnutím
k nákladům vzniklým na základě používání silničními
vozidly.

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Pro vozidla evidovaná v Řecku by se měly, z důvodu
obtíží vzniklých na základě geopolitické situace země,
dočasně uplatnit snížené sazby poplatků za užívání.

K zajištění jednotného uplatňování mýtného a poplatků
za užívání by měla být stanovena jednotná pravidla
tohoto uplatňování, například vymezení pozemních
komunikací, za jejichž užívání jsou poplatky ukládány,
maximální sazba poplatků a jiné obecné podmínky,
které mají být splněny. Vážené průměrné mýtné by se
mělo vztahovat k nákladům na výstavbu, provoz
a rozvoj dané dopravní sítě.

Členským státům by mělo být umožněno přidělit určitou procentní část mýtného nebo poplatku za užívání
k využití na ochranu životního prostředí a vyváženému
rozvoji dopravních sítí, přičemž tato částka se vypočítá
v souladu s touto směrnicí.

Částky v této směrnici vyjádřené v národních měnových
jednotkách členských států, které zavedly euro, byly stanoveny 1. ledna 1999, kdy byla hodnota eura určena
v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2866/98 ze dne
31. prosince 1998 o přepočítacích koeficientech mezi
eurem a měnami členských států, které přijaly euro (1).
Je žádoucí, aby členské státy, které nepřijaly euro, ročně
přehodnocovaly částky v této směrnici přepočítané do
národních měn a případně je s přihlédnutím ke změnám
směnných kurzů upravovaly. Roční úpravy kurzů
národních měn nemusí být povinné, pokud by změna
na základě nového směnného kurzu byla nižší než
určitá procentní sazba.

Měl by být uplatněn územní princip. Na zavedení společného systému poplatků za užívání mohou spolupracovat dva nebo více členských států, pokud jsou splněny
určité další podmínky.

(1) Úř. věst. L 359, 31.12.1998, s. 1.
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Článek 1
Tato směrnice se vztahuje na daně z vozidel, mýtné a poplatky
za užívání ukládané na vozidla, jak jsou definovány v článku 2.
Tato směrnice se nevztahuje na vozidla, která jsou používána
pro dopravu výlučně na mimoevropských územích členských
států.
Nevztahuje se rovněž na vozidla evidovaná na Kanárských
ostrovech, Ceutě a Melille, Azorech nebo Madeiře, která jsou
používána pro dopravu výlučně na těchto územích nebo mezi
těmito územími a pevninským územím Španělska, popřípadě
Portugalska.

Článek 2
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „dálnicí“ pozemní komunikace určená a postavená speciálně pro dopravu motorovými vozidly, z níž není přímý
přístup na sousedící pozemky a která
i)

má, s výjimkou jednotlivých míst nebo na dočasnou
dobu, samostatné pruhy pro oba směry jízdy, které
jsou od sebe odděleny buď dělícím pruhem, jenž není
určen pro dopravu, nebo výjimečně jinak;

ii) se úrovňově nekříží s žádnou silnicí, železnicí nebo
tramvajovou tratí ani stezkou pro pěší;
iii) je zvlášť označena jako dálnice;
b) „mýtným“ určitá částka, která se platí za jízdu vozidla mezi
dvěma body pozemní komunikace uvedené v čl. 7 odst. 2;
částka se stanoví podle ujeté vzdálenosti a typu vozidla;
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c) „poplatkem za užívání“ určitá částka, která se platí za
oprávnění využívat vozidlem po určitou dobu pozemní
komunikaci uvedenou v čl. 7 odst. 2;
d) „vozidlem“ motorové vozidlo nebo jízdní souprava, které
jsou určeny výlučně k přepravě zboží a jejichž celková
hmotnost činí nejméně 12 tun;
e) „vozidlem EURO I“ vozidlo s vlastnostmi definovanými
v řádku A tabulky v části 8.3.1.1 přílohy I směrnice Rady
88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se opatření proti
emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových
motorů vozidel (1);
f)

„vozidlem EURO II“ rozumí vozidlo s vlastnostmi definovanými v řádku B tabulky v části 8.3.1.1 přílohy I směrnice
88/77/EHS.
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— Itálie:
a) assa automobilistica;
b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,
— Lucembursko:
taxe sur les véhicules automoteurs,
— Nizozemsko:
motorrijtuigenbelasting,
— Rakousko:
Kraftfahrzeugsteuer,
— Portugalsko:
a) imposto de camionagem;

KAPITOLA II

Zdanění vozidel
Článek 3
1.

Daně z vozidel zmíněné v článku 1 jsou následující:

— Belgie:
taxe de circulation sur les véhicules automobiles / verkeersbelasting op de autovoertuigen,
— Dánsko:
vægtafgift af motorkøretøjer m.v.,
— Německo:
Kraftfahrzeugsteuer,
— Řecko:
Τέλη κυκλοφορίας
— Španělsko:
a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;
b) impuesto sobre actividades económicas (pouze část
poplatku týkající se motorových vozidel),
— Francie:
a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers;
b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,
— Irsko:
vehicle excise duty,
(1) Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí 96/1/ES (Úř. věst. L 40, 17.2.1996, s. 1).

b) imposto de circulaçao,
— Finsko:
varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt,
— Švédsko:
fordonsskatt,
— Spojené království:
a) vehicle excise duty;
b) motor vehicle licence.
2.
Členské státy, které nahradí kteroukoli daň uvedenou
v odstavci 1 daní stejného druhu, o tom uvědomí Komisi, která
provede nezbytné změny.
Článek 4
Postupy vyměřování a vybírání daní uvedených v článku 3 stanoví každý členský stát.
Článek 5
V případě vozidel evidovaných v členských státech vybírá daně
uvedené v článku 3 pouze členský stát, v němž je vozidlo evidováno.
Článek 6
1.
Bez ohledu na strukturu daní uvedených v článku 3 stanoví členské státy jejich sazby tak, aby pro každou kategorii
nebo podkategorii vozidel uvedenou v příloze I nebyla daňová
sazba nižší než minimální sazba stanovená v uvedené příloze.
Do dvou let od vstupu této směrnice v platnost smějí Řecko,
Itálie, Portugalsko a Španělsko uplatňovat sazby nižší než minimální sazby stanovené v příloze I, nejméně však ve výši 65 %
minimálních sazeb.
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2.
Členské státy mohou poskytnout snížené sazby nebo
osvobození od daně:
a) vozidlům používaným pro účely národní obrany nebo
civilní ochrany, požárním nebo jiným záchranným vozidlům, vozidlům pořádkových služeb a vozidlům údržby
pozemních komunikací;
b) vozidlům, která jsou v silničním provozu používána pouze
příležitostně v členském státě, v němž jsou evidována,
a která používají pouze fyzické nebo právnické osoby,
jejichž hlavní činností není přeprava zboží, pokud přeprava
uskutečňovaná těmito vozidly nenarušuje hospodářskou
soutěž a pokud to schválí Komise.
3. a) Rada může jednohlasně na návrh Komise zmocnit
členský stát, aby ponechal v platnosti další osvobození
od daně nebo sníženou sazbu ze zvláštních sociálně
ekonomických důvodů nebo z důvodů infrastruktury
daného státu. Tato osvobození od daně nebo snížené
sazby se mohou vztahovat pouze na vozidla, která jsou
evidována v daném členském státě a uskutečňují přepravu výlučně v rámci přesně vymezené části jeho
území.
b) Každý členský stát, který hodlá ponechat v platnosti
toto osvobození od daně nebo snížené sazby, o tom
uvědomí Komisi a zašle jí rovněž všechny nezbytné
informace. Komise uvědomí do jednoho měsíce ostatní
členské státy o návrhu na osvobození od daně nebo
sníženou sazbu.
Má se za to, že Rada schválila ponechání navrhovaného
osvobození od daně nebo snížené sazby v platnosti,
pokud do dvou měsíců ode dne, kdy byly ostatní členské státy uvědoměny podle prvního pododstavce,
nepožádá Komise ani žádný členský stát, aby Rada věc
přezkoumala.
4.
Aniž jsou dotčeny odst. 1 druhý pododstavec, odstavce 2
a 3 tohoto článku nebo článek 6 směrnice Rady 92/106/EHS
ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro
určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými
státy (1), nesmějí členské státy poskytnout žádné osvobození
od daně nebo snížení sazeb daní uvedených v článku 3, které
by vedlo k tomu, že by vyměřená daň poklesla pod minimální
sazbu zmíněnou v odstavci 1 tohoto článku.

KAPITOLA III

375

2. a) Mýtné a poplatky za užívání budou ukládány pouze za
užívání dálnic nebo víceproudých silnic pro motorová
vozidla, za užívání mostů, tunelů a horských průsmyků.
V členském státě, kde se nenalézá obecná síť dálnic
nebo silnic pro motorová vozidla, mohou být nicméně
mýtné a poplatky za užívání ukládány za užívání
pozemních komunikací nejvyšší kategorie, která se
v tomto státě nalézá.
b) Po konzultaci Komise a postupem podle rozhodnutí
Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro
předchozí prověření a konzultace určitých právních
a správních předpisů navrhovaných členskými státy
v oblasti dopravy (2)
i)

mohou být mýtné a poplatky za užívání uloženy
rovněž za užívání jiných úseků hlavních sítí
pozemních komunikací, zejména
— pokud k tomu existují bezpečnostní důvody,
— v členském státě, který nemá na převážné části
svého území žádnou souvislou síť dálnic nebo
silnic pro motorová vozidla, mohou být
poplatky uloženy v této části země, avšak
pouze na pozemních komunikacích sloužících
přepravě zboží těžkými nákladními vozidly jak
mezinárodní, tak mezi regiony, pokud poptávka
po dopravě a hustota obyvatelstva hospodářsky
neodůvodňují výstavbu dálnic nebo silnic pro
motorová vozidla;

ii) může být členským státem zaveden zvláštní režim
pro pohraniční území dotyčného členského státu;
iii) může Rakousko vyjmout z rakouského poplatku za
užívání úsek dálnice mezi Kufsteinem a Brennerem.
3.
Mýtné a poplatky za užívání nesmějí být ukládány současně za užívání téhož úseku pozemní komunikace. Členské
státy nicméně mohou u sítí, kde se ukládají poplatky za
užívání, uložit rovněž mýtné za užívání mostů, tunelů
a horských průsmyků.
4.
Mýtné a poplatky za užívání nesmí být přímo ani
nepřímo diskriminující na základě státní příslušnosti dopravce
nebo výchozího či cílového místa přepravy.

Mýtné a poplatky za užívání

Článek 7
1.
Členské státy mohou ponechat v platnosti nebo zavést
mýtné nebo poplatky za užívání podle podmínek uvedených
v odstavcích 2 až 10.
(1) Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38.

5.
Mýtné a poplatky za užívání jsou ukládány, vybírány
a kontrolovány tak, aby co nejméně ovlivňovaly plynulost
dopravy a aby nebyly nutné povinné kontroly na vnitřních hranicích Společenství. Přitom členské státy spolupracují, aby
dopravcům umožnily poplatky za užívání hradit zejména na
větších výběrčích místech v kterékoli denní a noční době
(2) Úř. věst. 23, 3.4.1962, s. 720/62. Rozhodnutí naposledy
pozměněné rozhodnutím 73/402/EHS (Úř. věst. L 347, 17.12.1973,
s. 48).
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a prostřednictvím všech běžných platebních prostředků, a to
jak uvnitř, tak za hranicemi členského státu, ve kterém jsou
ukládány. Členské státy přiměřeně vybaví výběrčí místa pro
placení mýtného a poplatků za užívání tak, aby nebyla
ohrožena bezpečnost silničního provozu.
6.
Členský stát může stanovit, že vozidla v něm evidovaná
podléhají poplatku za užívání celé sítě pozemních komunikací
na jeho území.
7.
Poplatek za užívání, včetně správních výdajů, který
takový členský stát stanoví, nepřekročí pro žádnou kategorii
vozidel maximální sazby uvedené v příloze II.
Maximální sazby budou přezkoumány k 1. červenci 2002
a poté každé dva roky. Bude-li to nezbytné, navrhne Komise
vhodné úpravy a Evropský parlament a Rada o nich rozhodnou postupem stanoveným ve Smlouvě.
Členské státy vybírající poplatky za užívání budou po dobu
dvou let ode dne, od kterého se použije tato směrnice, ukládat
kvůli geopolitické situaci Řecka vozidlům evidovaným v této
zemi sazbu poplatků za užívání sníženou o 50 %. Komise
může každoročně rozhodnutím povolit, aby členské státy tuto
sníženou sazbu uplatňovaly i nadále.
8.
Sazby poplatků za užívání jsou úměrné době užívání
pozemní komunikace.
Členský stát je oprávněn ukládat vozidlům evidovaným v tomto
státě pouze roční poplatky.
9.
Vážené mýtné musí odpovídat nákladům na stavbu, provoz a rozvoj dané sítě pozemních komunikací.
10.
Aniž je dotčeno vážené mýtné uvedené v odstavci 9,
mohou členské státy rozlišit sazby mýtného podle:
a) emisní třídy vozidla, pokud žádné mýtné nepřesáhne o 50 %
sazbu stanovenou pro obdobná vozidla, která splňují nejpřísnější emisní normy;
b) denní doby, pokud žádné mýtné nepřesáhne o 100 %
sazbu stanovenou pro nejlevnější období dne.
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a) zúčastněné členské státy určí roční poplatek za společné
užívání, který není vyšší než sazba zmíněná v čl. 7 odst. 7;
b) platba poplatku za společné užívání opravňuje k využití
sítě, jak ji vymezí každý zúčastněný členský stát v souladu
s čl. 7 odst. 2;
c) ke společnému systému se mohou připojit další členské
státy;
d) zúčastněné členské státy sestaví rozdělovací klíč, na jehož
základě každý z nich obdrží spravedlivý podíl z příjmů
plynoucích z poplatků za užívání.

KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 9
1.
Touto směrnicí není dotčeno vybírání následujících daní
a poplatků členskými státy:
a) zvláštní daně nebo poplatky:
— ukládané při evidenci vozidla, nebo
— ukládané na vozidla nebo náklady nadměrných hmotností nebo rozměrů;
b) parkovací poplatky a zvláštní poplatky za používání
městských komunikací;
c) regulační poplatky určené k zabránění časovým a místním
dopravním zácpám.
2.
Touto směrnicí není rovněž dotčeno přidělení určité procentní části mýtného a poplatků za užívání k využití na
ochranu životního prostředí a vyváženému rozvoji dopravních
sítí, přičemž tato částka musí být vypočítána v souladu s čl. 7
odst. 7 nebo čl. 7 odst. 9.

Jakékoli rozlišení poplatků podle emisní třídy vozidla nebo
denní doby musí být přiměřené sledovanému cíli.
Článek 10
Článek 8
1.
Dva nebo více členských států mohou spolupracovat při
zavádění společného systému poplatků za užívání na svých
územích. V tom případě spolupracují tyto členské státy úzce
s Komisí stejně jako při následném chodu systému
a případných změnách.
2.
Kromě podmínek stanovených v článku 7 platí pro společný systém tyto podmínky:

1.
Pro účely této směrnice jsou směnnými kurzy eura
a národních měn členských států, které nepřijaly euro, kurzy
platné první pracovní den v měsíci říjnu a zveřejněné
v Úředním věstníku Evropských společenství; tyto kurzy se použijí
od 1. ledna následujícího kalendářního roku.
2.
Členské státy, které nepřijaly euro, mohou při ročních
úpravách uvedených v odstavci 1 zachovat v platnosti dosavadní částky, pokud by přepočet částek vyjádřených v eurech
vedl ke změně menší než 5 % vyjádřené v národních měnách.
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Článek 11
1.
K datům uvedeným v čl. 7 odst. 7 druhém pododstavci
předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o provádění této směrnice, přičemž přihlédne k technologickému rozvoji a vývoji hustoty provozu.
2.
Členské státy zašlou Komisi nejpozději do šesti měsíců
před daty stanovenými v odstavci 1 údaje nezbytné k sestavení
uvedené zprávy.
3.
Kromě toho přihlížejí členské státy při zavádění elektronických systémů vybírání mýtného nebo poplatků za užívání
k tomu, že by tyto systémy měly být mezi sebou přiměřeně
slučitelné.

Článek 12
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
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Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o tom uvědomí ostatní členské
státy.
Článek 13
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropských společenství.
Článek 14
Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 17. června 1999.
Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

J. M. GIL-ROBLES

F. MÜNTEFERING
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PŘÍLOHA I
MINIMÁLNÍ SAZBY DANĚ UPLATŇOVANÉ U VOZIDEL
Motorová vozidla
Počet náprav a celková hmotnost
(v tunách)

Nejméně

Méně než

Minimální daň
(v eurech za rok)
Hnací nápravy se vzduchovým
závěsem nebo uznávaný
ekvivalent (1)

Jiný systém závěsu
hnací nápravy

2 nápravy
12

13

0

31

13

14

31

86

14

15

86

121

15

18

121

274

17

31

54

17

19

54

111

19

21

111

144

21

23

144

222

23

25

222

345

25

26

222

345

3 nápravy
15

4 nápravy
23

25

144

146

25

27

146

228

27

29

228

362

29

31

362

537

31

32

362

537

(1) Závěs uznávaný jako ekvivalent v souladu s definicí v příloze II směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se stanoví
maximální povolené rozměry pro určitá motorová vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě v rámci Společenství a celková
hmotnost v mezinárodní dopravě (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).

JÍZDNÍ SOUPRAVA (KLOUBOVÁ VOZIDLA A VOZOVÉ SOUPRAVY)
Počet náprav a celková hmotnost
(v tunách)

Nejméně

Méně než

Minimální daň
(v eurech za rok)
Hnací nápravy se vzduchovým
závěsem nebo uznávaný
ekvivalent (1)

Jiný systém závěsu
hnací nápravy

2 + 1 náprava
12

14

0

0

14

16

0

0

16

18

0

14

18

20

14

32

20

22

32

75

22

23

75

97

23

25

97

175

25

28

175

307
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Počet náprav a celková hmotnost
(v tunách)

Nejméně

Méně než

379

Minimální daň
(v eurech za rok)
Hnací nápravy se vzduchovým
závěsem nebo uznávaný
ekvivalent (1)

Jiný systém závěsu
hnací nápravy

2 + 2 nápravy
23

25

30

70

25

26

70

115

26

28

115

169

28

29

169

204

29

31

204

335
465

31

33

335

33

36

465

706

36

38

465

706

38

370

515

40

515

700

2 + 3 nápravy
36
38

3 + 2 nápravy
36

38

327

454

38

40

454

628

40

44

628

929

38

186

225

38

40

225

336

40

44

336

535

3 + 3 nápravy
36

(1) Závěs uznávaný jako ekvivalent v souladu s definicí v příloze II směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se stanoví
maximální povolené rozměry pro určitá motorová vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě v rámci Společenství a celková
hmotnost v mezinárodní dopravě (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).
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PŘÍLOHA II

MAXIMÁLNÍ ČÁSTKY POPLATKŮ ZA UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ, VYJÁDŘENÉ V EURO
A UVEDENÉ V ČL. 7 ODST. 7

Roční
nejvýše tři nápravy

nejméně čtyři nápravy

NON EURO

960

1 550

EURO I

850

1 400

EURO II a čistější

750

1 250

Měsíční a týdenní
Maximální měsíční a týdenní sazby jsou úměrné trvání užívání pozemních komunikací.
Denní
Denní poplatek za užívání je stejný pro všechny kategorie vozidel a činí 8 EUR.
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