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V. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních 
komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo dopravy 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

22. září 2019 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem návrhu vyhlášky je s ohledem na zahájení provozu nového Systému elektronického mýtného 
dne 1. prosince 2019 na stávajícím rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací 
a od 1. ledna 2020 na rozšířeném rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací o cca 
900 km silnic I. třídy dosažení změn bezprostředně se týkajících nového Systému elektronického 
mýtného, a to jak po stránce ryze provozní (výše kauce skládané jako záruka vrácení 
nepoškozeného elektronického zařízení – palubní jednotky), tak po stránce rozsahu výkonově 
zpoplatněných pozemních komunikací, konkrétně silnic I. třídy, resp. rozšíření rozsahu výkonově 
zpoplatněných silnic I. třídy z 231 km o dalších cca 900 km. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet. Pokud jde o jiný veřejný rozpočet, rozpočet 
Státního fondu dopravní infrastruktury, tak v něm se navýšení rozsahu zpoplatněných silnic I. třídy 
projeví zvýšením příjmů o cca 1–1,5 mld. Kč ročně. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Návrh vyhlášky má dopady na podnikatelské prostředí. Dopad na podnikatelské prostředí, resp. 
na dopravce z důvodu rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km, což zajistí 
výběr mýtného cca 1–1,5 mld. Kč ročně. S ohledem na rozsah nově zpoplatněných silnic I. třídy, 
příslušné mýtné sazby, skladbu dopravního proudu a dopravní výkony na těchto pozemních 
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komunikacích (silnicích I. třídy) budou tyto dopady natolik rozmělněny, že nebudou znatelné. 
Současně lze předpokládat, že část těchto dopadů z rozšíření výkonového zpoplatnění silnic I. třídy 
bude přenesena v určité míře na koncové spotřebitele, čímž dojde k jejich ještě většímu rozmělnění. 

Dopady na podnikatelské prostředí, resp. na dopravce z důvodu zvýšení kauce skládané za palubní 
jednotku nelze předpokládat, neboť kauce je vratná a v případě vrácení nepoškozené palubní 
jednotky bude kauce vrácena v plné výši. Zvýšení kauce je z důvodu nového Systému 
elektronického mýtného, který využívá pro identifikaci vozidla na zpoplatněné síti pozemních 
komunikací satelitní technologii a tudíž i satelitní palubní jednotku. Obecně vzato jsou satelitní 
palubní jednotky několikrát dražší než mikrovlnné palubní jednotky. S ohledem na § 22c odst. 4 
písm. a) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a nutnost přistupovat k palubním jednotkám 
s péčí řádného hospodáře, je nutné stanovit kauci ve výši pořizovací ceny palubní jednotky. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

Návrh vyhlášky nemá sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Návrh vyhlášky má dopady na spotřebitele. S ohledem na dopady na podnikatelské prostředí lze 
předpokládat, že dopravci část těchto dopadů přenesou na koncové spotřebitele, tzn., že lze 
předpokládat nepatrný dopad na ceny, které spotřebitelé platí. Avšak dopad na kvalitu a dostupnost 
zboží a služeb, které spotřebitelé nakupují, nelze očekávat. S ohledem na rozsah nově 
zpoplatněných silnic I. třídy, příslušné mýtné sazby, skladbu dopravního proudu a dopravní výkony 
na těchto pozemních komunikacích (silnicích I. třídy) budou tyto dopady natolik rozmělněny, 
že nebudou znatelné, resp. budou znatelné v omezeném rozsahu. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Návrh vyhlášky nemá dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh vyhlášky nemá korupční rizika. 
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3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací 
zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 

1.2 Definice problému 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy v roce 2016 prodloužilo smlouvy, na jejichž 
základě je provozován stávající Systém elektronického mýtného, do roku 2019, muselo 
bezodkladně, ještě v téže době, zahájit přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Systém elektronického mýtného“, na jejímž základě je nyní dodáván a následně 
bude provozován nový Systém elektronického mýtného, a to od 1. prosince 2019 na stávajícím 
rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací a od 1. ledna 2020 na rozšířeném 
rozsahu výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km. 

Ministerstvo dopravy se vždy při přípravě budoucího výkonového zpoplatnění řídilo 
jednotlivými usneseními vlády České republiky. Výsledkem snažení Ministerstva dopravy 
a představ vlády, které byly vtěleny to jednotlivých usnesení, bylo zadávací řízení na výše 
uvedenou veřejnou zakázku. Součástí zadávacích podmínek bylo také rozšíření výkonově 
zpoplatněných silnic I. třídy, což je hlavním řešeným problémem. Výsledkem zadávacího řízení 
také byla změna použité technologie pro identifikaci vozidla na zpoplatněné pozemní 
komunikaci, která s sebou přinesla nový typ palubní jednotky využívající satelitní technologii 
pro identifikaci vozidla na zpoplatněné pozemní komunikaci. Je všeobecně známo, že satelitní 
palubní jednotky mají vyšší pořizovací cenu nežli mikrovlnné palubní jednotky. Z toho pak 
vyplývala nutnost zvýšit cenu kauce do výše pořizovací ceny takovéto satelitní palubní 
jednotky, a to z jednoho prostého důvodu, a sice aby stát v pozici řádného hospodáře chránil 
své investice před zmařením, neboť kauce je zárukou toho, že palubní jednotka je vrácena 
nepoškozená a v případě jejího poškození či ztráty propadá kauce státu. 

Řešené problémy v návrhu vyhlášky jsou dvojího druhu. 

1. Změna výše kauce. Kauce je v souladu s § 22c odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli 
Systému elektronického mýtného. Ke změně výše kauce je nutné přistoupit s ohledem 
na ustanovení § 22c odst. 4 písm. a) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a také 
s ohledem na to, že provozovatel Systému elektronického mýtného musí dbát principů 
řádného hospodáře a zajistit tak vrácení nepoškozeného majetku státu, který svěřuje 
provozovatelům/řidičům vozidel z důvodu naplnění zákonné povinnosti platit mýtné. 
Jelikož s novým Systémem elektronického mýtného přicházejí nová, dražší elektronická 
zařízení, je nutné zvýšit kauci, která v případě, že bude elektronické zařízení vráceno 
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nepoškozené, bude vrácena v plné výši. V případě, že by bylo elektronické zařízen 
vráceno poškozené, nebo by nebylo vráceno vůbec, tak kauce propadá ve prospěch státu. 

2. Změna rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití bude podléhat od 1. ledna 2020 
povinnosti uhradit mýtné. Jedná se o rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy 
o přibližně 900 km. 

Alternativní řešení nejsou zvažována, resp. není zvažována jejich realizace, neboť 
všechny parametry, které budou návrhem vyhlášky upraveny, vyplývají buď ze zákona 
o pozemních komunikacích či z budoucí podoby nového Systému elektronického mýtného, jež 
je dodáván a bude provozován v souvislosti s plněním Smlouvy o dodávce a poskytování 
komplexních služeb provozu Systému elektronického mýtného uzavřené na základě zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Systém elektronického mýtného“. Rozšíření rozsahu 
výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km je realizováno na základě usnesení vlády 
České republiky č. 1000 ze dne 7. listopadu 2017 ke Koncepci zpoplatnění pozemních 
komunikací v České republice. Ve výsledku se tak jedná pouze o změnu parametrů. 
Ministerstvo dopravy tak nemá možnost jakýmkoliv způsobem uvedené parametry změnit, 
neboť by tím porušilo výše uvedené usnesení vlády České republiky a zákon o pozemních 
komunikacích. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současná právní úprava neodpovídá plně potřebám nového Systému elektronického 
mýtného stran jeho provozních záležitostí a současně neodpovídá úkolům uložených vládou 
České republiky stran rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovaná změna se dotkne zejména:  

a) podnikatelského prostředí a 

b) spotřebitelů. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu vyhlášky je umožnit bezvadné fungování Systému elektronického mýtného 
po stránce provozní, zajištění ochrany investic státu v podobě navýšení kauce, která 
je v souladu s § 22c odst. 5 zákona o pozemních komunikacích zárukou vrácení nepoškozeného 
elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného. V neposlední řadě 
je cílem změna rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití bude podléhat od 1. ledna 2020 
povinnosti uhradit mýtné. Jedná se o rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy 
o přibližně 900 km, tedy tak jak bylo uloženo výše uvedeným usnesením vlády České republiky 
a tak jak bylo zasmluvněno s dodavatelem nového Systému elektronického mýtného. 

 

2. Návrh variant řešení 

Varianta 0 

Varianta 0 spočívá v zachování současné právní úpravy, tj. bez navýšení rozsahu 
pozemních komunikací, jejichž užití bude podléhat od 1. ledna 2020 povinnosti uhradit mýtné. 
Jedná se hlavně o rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o přibližně 900 km, a bez 
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navýšení kauce, která je v souladu s § 22c odst. 5 zákona o pozemních komunikacích zárukou 
vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického 
mýtného. 

Varianta 1 

Varianta 1 počítá s přijetím návrhu v nezměněné podobě. 

Varianta 2 

Varianta 2 počítá s přijetím návrhu ve změněné podobě, a sice v přijetí návrhu bez 
rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km. 

Varianta 3 

Varianta 3 počítá s přijetím návrhu ve změněné podobě, a sice v přijetí návrhu bez 
navýšení kauce. 

 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta 0 

 Tato varianta není akceptovatelná. Neodpovídá platným, relevantním usnesením vlády 
České republiky, nijak nekoresponduje s výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Systém elektronického mýtného“, resp. nekoresponduje s tím, jak je nový Systém 
elektronického mýtného budován a připravován ke spuštění. 

Náklady této varianty představuje (i) nevybrané mýtné na nově výkonově zpoplatněných 
silnicích I. třídy, což představuje cca 1–1,5 mld. Kč ročně, a dále (ii) případné (kompenzační) 
nároky vítězného dodavatele, neboť státem byl garantován rámcový rozsah zpoplatněné sítě 
k 1. lednu 2020 (tj. smlouvou sjednané odebrání služeb zpoplatnění státem na nově výkonově 
zpoplatněných silnicích I. třídy), tj. vítězný dodavatel může usilovat o náhradu hodnoty, jíž by 
při sjednaném poskytnutí služeb získal. Odhadem by se jednalo o desítky až stovky mil. Kč 
ročně. Pokud jde o výši kauce, satelitní palubní jednotka má vyšší pořizovací náklady než 
má palubní jednotka mikrovlnná, čemuž odpovídá současná výše kauce. Z tohoto důvode je 
tedy nutné kauci zvýšit, a to tak, aby odpovídala pořizovací ceněn, čímž se stát ochrání před 
zmařenými investicemi. Pokud by tak nebylo učiněno, satelitní palubní jednotky by musely být 
vydávány za kauci výrazně nižší, než byly její pořizovací náklady, přičemž v případě jejich 
zničení či ztráty by stát u jedné takovéto palubní jednotky evidoval ztrátu cca 1000 Kč, což 
je z hlediska státu, jakožto řádného hospodáře, nepřijatelné. 

 Varianta 0 nepředstavuje pro stát a jeho veřejný rozpočet, popř. pro rozpočet Státního 
fondu dopravní infrastruktury jakýkoliv přínos, neboť tato varianta reprezentuje uplynulé 13 let 
trvající období. Naopak tato varianta přináší státu značné ztráty. 

Varianta 1 

Přijetí a realizace varianty 1 bude představovat jednak splnění zadání vlády České 
republiky, pokud jde o rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy, které vytvoří podmínky 
pro výběr relevantního mýtného s využitím pro to určeného zařízení – satelitní palubní 
jednotky. Náklady této varianty, tj. cena dodávek a služeb v souvislosti nejenom s rozšířením 
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výkonově zpoplatněných silnic I. třídy, ale také celého nového Systému elektronického 
mýtného byla podrobena transparentnímu zadávacímu řízení, byly tedy zachovány principy 3E.  

Náklady na služby související se zpoplatněním cca 900 km silnic I. třídy činí odhadem 
desítky až stovky mil. Kč ročně. 

Varianta 1 představuje přínosy ve výši vybraného mýtného na nově výkonově 
zpoplatněných silnicích I. třídy, které by odhadem mělo být v rozmezí 1–1,5 mld. Kč ročně. 
Současně lze mezi přínosy zařadit i to, že stát zvýšenou kaucí bude chránit své investice vložené 
do nových satelitních palubních jednotek, a to v plné výši. 

Varianta 2 

Její přijetí a následná realizace bude představovat nesplnění zadání vlády České 
republiky, pokud jde o rozšířený rozsah zpoplatněných silnic I. třídy. Na druhou stranu by tato 
varianta v sobě skýtala možnost ochrany investic státu do nových satelitních palubních jednotek 
zvýšenou kaucí. 

Náklady této varianty představuje (i) nevybrané mýtné na nově výkonově zpoplatněných 
silnicích I. třídy, což představuje cca 1–1,5 mld. Kč ročně, a dále (ii) případné (kompenzační) 
nároky vítězného dodavatele, neboť státem byl garantován rámcový rozsah zpoplatněné sítě 
k 1. lednu 2020 (tj. smlouvou sjednané odebrání služeb zpoplatnění státem na nově výkonově 
zpoplatněných silnicích I. třídy), tj. vítězný dodavatel může usilovat o náhradu hodnoty, jíž 
by při sjednaném poskytnutí služeb získal. Odhadem by se jednalo o desítky až stovky mil. Kč 
ročně. 

Varianta 2 nepředstavuje pro stát a jeho veřejný rozpočet, popř. pro rozpočet Státního 
fondu dopravní infrastruktury jakýkoliv přínos. 

Varianta 3 

Její přijetí a následná realizace by sice představovat splnění zadání vlády České 
republiky, pokud jde o rozšířený rozsah zpoplatněných silnic I. třídy. Na druhou stranu tato 
varianta v sobě skýtá riziko značných ztrát z poškozených či nevrácených palubních jednotek. 

Náklady této varianty, tj. cena dodávek a služeb v souvislosti nejenom s rozšířením 
výkonově zpoplatněných silnic I. třídy, ale také celého nového Systému elektronického 
mýtného byla podrobena transparentnímu zadávacímu řízení, byly tedy zachovány principy 3E.  

Náklady na služby související se zpoplatněním cca 900 km silnic I. třídy činí odhadem 
desítky až stovky mil. Kč ročně. 

Varianta 3 představuje přínosy ve výši vybraného mýtného na nově výkonově 
zpoplatněných silnicích I. třídy, které by odhadem mělo být v rozmezí 1–1,5 mld. Kč ročně. 
Přínosem ovšem už není nedostatečná ochrana investic státu vložených do nových satelitních 
palubních jednotek, naopak to budou ztráty ve výši cca 1000 Kč za jednu ztracenou či 
poškozenou palubní jednotku. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě posouzení nákladů, výnosů, rizik a s tím spojených případných ztrát bylo 
stanoveno následující pořadí variant.  

Pořadí variant: 

Varianta 1 

Varianta 3 

Varianta 2 

Varianta 0 

Vzhledem k tomu, že příprava návrhu této vyhlášky představuje toliko poslední z celé 
série kroků uskutečněných v období posledních 3 let, není při stanovení pořadí variant (tj. výběr 
varianty 1) jakákoliv pochybnost. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo dopravy. 

6.  Přezkum účinnosti regulace  

Ministerstvo dopravy a zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je provozovatelem 
Systému elektronického mýtného, budou v průběhu roku 2020 sledovat dopady zpoplatnění, 
přičemž ve druhé polovině roku 2020 budou výsledky ve spolupráci zejména s Asociací krajů 
České republiky a Svazem měst a obcí České republiky zhodnoceny, ať už jde o pozitiva 
či negativa. 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Konzultace proběhly s následujícími subjekty: 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

• Státní fond dopravní infrastruktury, 

• Agrární komora České republiky, 

• Asociace krajů České republiky, 

• Hospodářská komora České republiky, 

• Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 

• Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, 

• Sdružení místních samospráv České republiky, 

• Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, 

• Svaz českých a moravských výrobních družstev, 

• Svaz dopravy České republiky, 

• Svaz měst a obcí České republiky, 

• Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 
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• Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 

• Zemědělský svaz České republiky. 

Z konzultací s výše uvedenými subjekty vzešly tyto závěry: 

• zájmová sdružení, reprezentující dopravce, odmítají zvýšení kauce z hodnoty 
1550 Kč na hodnotu 2468 Kč, byť se jedná o vratnou kauci, na druhou stranu již 
nerozporují rozšíření výkonového zpoplatnění na cca 900 km silnic I. třídy, 

• zájmová sdružení, reprezentující místní samosprávy, odmítají rozšíření 
výkonového zpoplatnění na cca 900 km silnic I. třídy, a to z důvodu obav před 
objížděním zpoplatněných silnic I. třídy po silnicích II. a III. třídy, na druhou 
stranu nikterak nerozporují zvýšení kauce z hodnoty 1550 Kč na hodnotu 2468 
Kč. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Ing. Václav Krumphanzl 

ředitel 

Odbor pozemních komunikací 

Ministerstvo dopravy 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Tel.: 225 131 407 

E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.cz 
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