
  

 

 

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

územní odbor Kolín 

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín 
Tel.: 950 885 129 Fax: 950 885 128 E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz 

 

 

Č. j. HSKL -     -1/2019 - KO Kolín 24. října 2019 
  
 Počet listů: 1 
 Příloha: 0 
Obce a města v působnosti HZS Středočeského kraje ÚO Kolín 
ORP Kolín 
 
Informace o zahájení nového systému mýta pro JSDHO a přeregistrování elektronických 
palubních zařízení „OBU jednotek“ 
 (Vyřizuje: mjr. Ing. Josef Kudrna, tel.: 950885106. e-mail: josef.kudrna@sck.izscr.cz) 

 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
na základě informací od provozovatele systému výkonového zpoplatnění, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, bude k 1. 12. 2019 zahájen provoz nového Systému 
elektronického výběru mýta pro nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny. Mýtná povinnost 
na zpoplatněných komunikacích se vztahuje na vozidla s nejméně čtyřmi koly, jejichž 
největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny, jedná se o vozidla nikoli soupravy. Z 
tohoto důvodu nastanou změny, které se týkají i vozidel osvobozených od zpoplatnění. 
 
Dosavadní mýtný systém založený na mikrovlnné technologii bude ukončen k 30. 11. 2019. 
Všechny palubní OBU jednotky, které jsou vyjmuty ze zpoplatnění, zůstávají nadále v 
provozu. Jejich výměna za nové palubní jednotky bude probíhat až po ukončení jejich 
technické funkčnosti. 
Nová palubní jednotka (OBU) 
- Vyžaduje připojení na zdroj elektřiny, obsahuje i baterie, takže určitou dobu dokáže 
fungovat i bez připojení na zdroj elektřiny. 
- Nepotřebuje pro správnou funkci žádné externí antény ani dodatečné zařízení či 
příslušenství vyjma případu, kdy má vozidlo pokovené sklo. 
- V rámci elektronického výběru mýta je využita satelitní (GPS/GLONASS), mobilní 
(GSM) a mikrovlnná (DSRC) technologie. 
- Klíčovým komponentem palubní jednotky je geo-model pro určování polohy vozidla. 
- Je možnost pevné montáže palubní jednotky nebo i flexibilního využití 12V zásuvky. 
- Podrobnosti viz příloha instalační manuál. 
 
Přeregistrace OBU jednotek 
Při prvotním hromadném vybavení vozidel JSDHO byly OBU jednotky registrovány u správce 
mýta v seznamu OBU jednotek HZS Středočeského kraje, který v roce pořízení zajišťoval 
jejich distribuci. Z tohoto důvodu je nutné provést přeregistraci těchto OBU jednotek přímo na 
zřizovatele jednotlivých JSDHO do 31. 12. 2019. 
Původní OBU jednotky je možné vrátit HZS Středočeského kraje, oddělení služeb se sídlem 
Jana Palacha 1970, Kladno. Původní OBU jednotky je možné vrátit i na kontaktní pracoviště 
MÝTO CZ v Praze, viz níže a provést zde novou bezplatnou registraci. 
Informace k registrování a vydání nové OBU jednotky: 
Kontaktní pracoviště MÝTO CZ Praha 
Hvězdova 19, č.p. 1594 
Praha 4 
Tel.: 261 220 660 
Mobil: 733 156 256 



- 2 - 

 

 

www.mytocz.cz 
 
podklady pro registraci Uživatele smlouvy OSVOBOZENO, který nemá uzavřenou smlouvu: 
- kopie velkého technického průkazu, 
- zřizovací listina JSDHO, v případě zastupování obce/města pověřenou osobou je 
nutné doložit ověřenou plnou moc (v případě zastupování obce/města 
starostou/místostarostou je potřeba  
- doložit kopii zápisu o zvolení do funkce).  
 
podklady pro registraci Uživatele smlouvy OSVOBOZENO, který již má uzavřenou smlouvu: 
- kopie velkého technického průkazu. 
 
 
OBU jednotky v seznamu HZS Středočeského kraje jsou zatíženy kaucí. V případě 
poškození nebo ztráty svěřené jednotky jsme povinni uhradit dodavateli kauci ve výši 1 000 
Kč/ks. Tuto kauci budeme nuceni vymáhat po zřizovateli JSDHO, který OBU jednotku 
vedenou v seznamu HZS Středočeského kraje nevrátí nebo ji ztratí. 
 
Z důvodu vydávání nových OBU jednotek od 1. 12. 2019, které již vyžadují připojení na zdroj 
elektrického proudu ve vozidle, doporučujeme provést přeregistraci OBU jednotek do 30. 11. 
2019. 

S pozdravem 

 
 

 
 
                                                                                             

                                                                        plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman 
                                                                          ředitel územního odboru 

                                                                          rada 
    elektronicky podepsáno 
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ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

územní odbor Kolín 

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín 
Tel.: 950 885 129 Fax: 950 885 128 E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz 

 

Č. j. HSKL -     -2/2019 - KO Kolín 24. června 2019 
  
 Počet listů: 1 
 Příloha: 0 
 
 
Obce a města v působnosti HZS Středočeského kraje ÚO Kolín 
ORP Český Brod 
 
Informace o zahájení nového systému mýta pro JSDHO a přeregistrování elektronických 
palubních zařízení „OBU jednotek“ 
 (Vyřizuje: mjr. Ing. Josef Kudrna, tel.: 950885106. e-mail: josef.kudrna@sck.izscr.cz) 

 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
na základě informací od provozovatele systému výkonového zpoplatnění, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, bude k 1. 12. 2019 zahájen provoz nového Systému 
elektronického výběru mýta pro nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny. Mýtná povinnost 
na zpoplatněných komunikacích se vztahuje na vozidla s nejméně čtyřmi koly, jejichž 
největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny, jedná se o vozidla nikoli soupravy. Z 
tohoto důvodu nastanou změny, které se týkají i vozidel osvobozených od zpoplatnění. 
 
Dosavadní mýtný systém založený na mikrovlnné technologii bude ukončen k 30. 11. 2019. 
Všechny palubní OBU jednotky, které jsou vyjmuty ze zpoplatnění, zůstávají nadále v 
provozu. Jejich výměna za nové palubní jednotky bude probíhat až po ukončení jejich 
technické funkčnosti. 
Nová palubní jednotka (OBU) 
- Vyžaduje připojení na zdroj elektřiny, obsahuje i baterie, takže určitou dobu dokáže 
fungovat i bez připojení na zdroj elektřiny. 
- Nepotřebuje pro správnou funkci žádné externí antény ani dodatečné zařízení či 
příslušenství vyjma případu, kdy má vozidlo pokovené sklo. 
- V rámci elektronického výběru mýta je využita satelitní (GPS/GLONASS), mobilní 
(GSM) a mikrovlnná (DSRC) technologie. 
- Klíčovým komponentem palubní jednotky je geo-model pro určování polohy vozidla. 
- Je možnost pevné montáže palubní jednotky nebo i flexibilního využití 12V zásuvky. 
- Podrobnosti viz příloha instalační manuál. 
 
Přeregistrace OBU jednotek 
Při prvotním hromadném vybavení vozidel JSDHO byly OBU jednotky registrovány u správce 
mýta v seznamu OBU jednotek HZS Středočeského kraje, který v roce pořízení zajišťoval 
jejich distribuci. Z tohoto důvodu je nutné provést přeregistraci těchto OBU jednotek přímo na 
zřizovatele jednotlivých JSDHO do 31. 12. 2019. 
Původní OBU jednotky je možné vrátit HZS Středočeského kraje, oddělení služeb se sídlem 
Jana Palacha 1970, Kladno. Původní OBU jednotky je možné vrátit i na kontaktní pracoviště 
MÝTO CZ v Praze, viz níže a provést zde novou bezplatnou registraci. 
Informace k registrování a vydání nové OBU jednotky: 
Kontaktní pracoviště MÝTO CZ Praha 
Hvězdova 19, č.p. 1594 
Praha 4 
Tel.: 261 220 660 
Mobil: 733 156 256 
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www.mytocz.cz 
 
podklady pro registraci Uživatele smlouvy OSVOBOZENO, který nemá uzavřenou smlouvu: 
- kopie velkého technického průkazu, 
- zřizovací listina JSDHO, v případě zastupování obce/města pověřenou osobou je 
nutné doložit ověřenou plnou moc (v případě zastupování obce/města 
starostou/místostarostou je potřeba  
- doložit kopii zápisu o zvolení do funkce).  
 
podklady pro registraci Uživatele smlouvy OSVOBOZENO, který již má uzavřenou smlouvu: 
- kopie velkého technického průkazu. 
 
 
OBU jednotky v seznamu HZS Středočeského kraje jsou zatíženy kaucí. V případě 
poškození nebo ztráty svěřené jednotky jsme povinni uhradit dodavateli kauci ve výši 1 000 
Kč/ks. Tuto kauci budeme nuceni vymáhat po zřizovateli JSDHO, který OBU jednotku 
vedenou v seznamu HZS Středočeského kraje nevrátí nebo ji ztratí. 
 
Z důvodu vydávání nových OBU jednotek od 1. 12. 2019, které již vyžadují připojení na zdroj 
elektrického proudu ve vozidle, doporučujeme provést přeregistraci OBU jednotek do 30. 11. 
2019. 

 
S pozdravem 

 
 

 
 
                                                                                             

                                                                        plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman 
                                                                          ředitel územního odboru 

                                                                          rada 
    elektronicky podepsáno 
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ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

územní odbor Kolín 

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín 
Tel.: 950 885 129 Fax: 950 885 128 E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz 

 

Č. j. HSKL -     -3/2019 - KO Kolín 24. června 2019 
  
 Počet listů: 1 
 Příloha: 0 
 
 
Obce a města v působnosti HZS Středočeského kraje ÚO Kolín 
ORP Říčany 
 
Informace o zahájení nového systému mýta pro JSDHO a přeregistrování elektronických 
palubních zařízení „OBU jednotek“ 
 (Vyřizuje: mjr. Ing. Josef Kudrna, tel.: 950885106. e-mail: josef.kudrna@sck.izscr.cz) 

 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
na základě informací od provozovatele systému výkonového zpoplatnění, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, bude k 1. 12. 2019 zahájen provoz nového Systému 
elektronického výběru mýta pro nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny. Mýtná povinnost 
na zpoplatněných komunikacích se vztahuje na vozidla s nejméně čtyřmi koly, jejichž 
největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny, jedná se o vozidla nikoli soupravy. Z 
tohoto důvodu nastanou změny, které se týkají i vozidel osvobozených od zpoplatnění. 
 
Dosavadní mýtný systém založený na mikrovlnné technologii bude ukončen k 30. 11. 2019. 
Všechny palubní OBU jednotky, které jsou vyjmuty ze zpoplatnění, zůstávají nadále v 
provozu. Jejich výměna za nové palubní jednotky bude probíhat až po ukončení jejich 
technické funkčnosti. 
Nová palubní jednotka (OBU) 
- Vyžaduje připojení na zdroj elektřiny, obsahuje i baterie, takže určitou dobu dokáže 
fungovat i bez připojení na zdroj elektřiny. 
- Nepotřebuje pro správnou funkci žádné externí antény ani dodatečné zařízení či 
příslušenství vyjma případu, kdy má vozidlo pokovené sklo. 
- V rámci elektronického výběru mýta je využita satelitní (GPS/GLONASS), mobilní 
(GSM) a mikrovlnná (DSRC) technologie. 
- Klíčovým komponentem palubní jednotky je geo-model pro určování polohy vozidla. 
- Je možnost pevné montáže palubní jednotky nebo i flexibilního využití 12V zásuvky. 
- Podrobnosti viz příloha instalační manuál. 
 
Přeregistrace OBU jednotek 
Při prvotním hromadném vybavení vozidel JSDHO byly OBU jednotky registrovány u správce 
mýta v seznamu OBU jednotek HZS Středočeského kraje, který v roce pořízení zajišťoval 
jejich distribuci. Z tohoto důvodu je nutné provést přeregistraci těchto OBU jednotek přímo na 
zřizovatele jednotlivých JSDHO do 31. 12. 2019. 
Původní OBU jednotky je možné vrátit HZS Středočeského kraje, oddělení služeb se sídlem 
Jana Palacha 1970, Kladno. Původní OBU jednotky je možné vrátit i na kontaktní pracoviště 
MÝTO CZ v Praze, viz níže a provést zde novou bezplatnou registraci. 
Informace k registrování a vydání nové OBU jednotky: 
Kontaktní pracoviště MÝTO CZ Praha 
Hvězdova 19, č.p. 1594 
Praha 4 
Tel.: 261 220 660 
Mobil: 733 156 256 



- 6 - 

 

 

www.mytocz.cz 
 
podklady pro registraci Uživatele smlouvy OSVOBOZENO, který nemá uzavřenou smlouvu: 
- kopie velkého technického průkazu, 
- zřizovací listina JSDHO, v případě zastupování obce/města pověřenou osobou je 
nutné doložit ověřenou plnou moc (v případě zastupování obce/města 
starostou/místostarostou je potřeba  
- doložit kopii zápisu o zvolení do funkce).  
 
podklady pro registraci Uživatele smlouvy OSVOBOZENO, který již má uzavřenou smlouvu: 
- kopie velkého technického průkazu. 
 
 
OBU jednotky v seznamu HZS Středočeského kraje jsou zatíženy kaucí. V případě 
poškození nebo ztráty svěřené jednotky jsme povinni uhradit dodavateli kauci ve výši 1 000 
Kč/ks. Tuto kauci budeme nuceni vymáhat po zřizovateli JSDHO, který OBU jednotku 
vedenou v seznamu HZS Středočeského kraje nevrátí nebo ji ztratí. 
 
Z důvodu vydávání nových OBU jednotek od 1. 12. 2019, které již vyžadují připojení na zdroj 
elektrického proudu ve vozidle, doporučujeme provést přeregistraci OBU jednotek do 30. 11. 
2019. 

 

S pozdravem 

 
 

 
 
                                                                                             

                                                                        plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman 
                                                                          ředitel územního odboru 

                                                                          rada 
    elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


