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Odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený žadateli,
dne 8. srpna 2019 obdrželo Generální ředitelství cel (dále jen „povinný subjekt“) Vaši žádost o 
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění (dále jen „informační zákon“), která se vztahuje k zajištění dohledu nad výběrem 
mýtného a provozu hlídkových vozidel dodaných na základě smlouvy S-166-120/2017 mezi 
Ministerstvem dopravy a společnostmi CzechToll s. r. o. a SkyToll a. s. 

Vámi požadované informace:

1. Sdělení počtu osob, které mají tvořit osádku jednoho hlídkového vozu. 

2. Sdělení podrobností o tom, jak budou jednotlivé hlídkové vozy nasazovány, zejm. tedy: 

a) jak budou vozy alokovány po ČR (dle krajského členění); 

b) jaký maximální počet hlídkových vozidel bude schopen operovat v terénu v jeden okamžik 
vzhledem k personálním kapacitám povinného subjektu. 

Poskytnuté informace: 

1. Na základě interních aktů řízení, které vychází z potřeby zajistit bezpečnost členů hlídky při výkonu 
kontrolní činnosti, bude osádka kontrolního vozidla vždy dvoučlenná. 

2 a) Vozidla budou dislokována stejně jako v současném systému, tj. v jedenácti krajích. Na území 
Pardubického kraje, Zlínského kraje a Prahy bude kontrolní činnost vykonávána prostřednictvím 
celních úřadů, u kterých jsou dislokována vozidla, která jsou vybavena kontrolní technologii. Stejný 
způsob pokrytí kontrolní činností je uplatňován již ve stávajícím mýtném systému. 

b) Současně v jednom okamžiku bude Celní správa ČR schopna nasadit pro výkon kontroly 
elektronického mýta 25 vozidel. 

S pozdravem

kpt. Ing. Hana Prudičová
oddělení 202 – Vztahů k veřejnosti

 Generální ředitelství cel
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