
Systém evropského elektronického mýtného (EETS)  
 

1. Název úkonu  

Mediační činnost smírčího orgánu při řešení sporu mezi provozovatelem systému 

elektronického mýtného a poskytovatelem evropského mýtného. 

 

2. V jakém případě ve věci jednat  

V případě sporů týkajících se uzavření smlouvy mezi provozovatelem systému elektronického 

mýtného a poskytovatelem evropského mýtného podle § 22c odst. 1 písm. g) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jejího obsahu nebo ohledně práv a povinností  

po jejím uzavření. 

 

3. Charakteristika úkonu  

Provozovatel i poskytovatel se podle § 22h zákona o pozemních komunikacích, může písemně 

obrátit na Úřad se žádostí o vstup do sporu (žádost o vyjádření k předmětu sporu).  

 

4. Výsledek úkonu  

Úřad vydá nejpozději do 6 měsíců od obdržení žádosti vyjádření (stanovisko ke sporu), v němž 

posoudí, zda jsou smluvní podmínky nediskriminační, vyvážené a v souladu s požadavky 

stanovenými právními předpisy, zejména zda jsou poskytovatelé EETS odměňováni v souladu 

se zásadami stanovenými v čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 

o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny 

informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. 

Případně Úřad sdělí, že požadované informace a podklady nebyly předloženy. 

 

5. Kdy věc řešit  

Před i po uzavření smlouvy podle § 22c odst. 1 písm. g) zákona o pozemních komunikacích.  

 

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

Žádost musí obsahovat informace  a podklady pro posouzení. Dále údaje o tom, v čem jsou 

smluvní podmínky diskriminační, nevyvážené a v čem je spatřován rozpor s požadavky 

stanovenými právními předpisy a se zásadami pro odměňování stanovenými v čl. 7 směrnice. 

  

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  

Žádost musí splňovat požadavky bodu 6.  

 

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky  

Žádost je možné zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem 

e-mailem na adresu podatelna@updi.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Podání je též 

možno učinit e-mailem bez použití zaručeného elektronického podpisu, pokud bude do 5 dnů 

potvrzeno, popř. doplněno se zaručeným elektronickým podpisem.  

 

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat  

Žádost je možné podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručit přímo do 

podatelny v sídle Úřadu.  



10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky  

Bez poplatku.  

 

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky  

Bez poplatku.  

 

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu  

Žádné dávky nebo jiné plnění nejsou předmětem úkonu.  

 

13. Opravné prostředky  

Vyjádření (stanovisko ke sporu) Úřadu není rozhodnutím, proto proti němu nelze podat opravný 

prostředek.   

 

14. Časté dotazy  

Je možné o vyjádření Úřadu požádat i po uzavření smlouvy? 

Ano, podle § 22c odst. 1 písm. g) zákona o pozemních komunikacích o stanovisko Úřadu lze 

požádat kdykoli před i po uzavření takové smlouvy.  

 

15. Sankce  

Bez sankce.  

 

16. Působnost  

Úřad je smírčím orgánem podle § 22h zákona o pozemních komunikacích při dodržení postupů 

čl. 11 a 12 směrnice. 

 

17. Oblast  

Silniční doprava.  

 

18. Klíčová slova  

EETS, provozovatel systému elektronického mýtného, poskytovatel evropského mýtného, 

elektronické mýtné, zákon o pozemních komunikacích.  

 

19. Počátek platnosti popisu úkonu  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 1. 2023.  

 

20. Konec platnosti popisu úkonu  

Bez časového omezení.  

 

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém 

informačním systému  

Výsledek úkonu není vedený v základním registru ani v agendovém informačním systému. 


