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VI. 

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 cca 234 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. 

Vzhledem k tomu, že s ohledem na složení dopravního proudu, dopravní výkony a mýtné sazby 

příslušné pro silnice I. třídy nelze předpokládat objíždění nově zpoplatněných silnic I. třídy, 

a to jak po ostatních silnicích I. třídy, tak také po silnicích II. a III. třídy, nelze ani také identifikovat 

jakékoliv dopady na ostatní veřejné rozpočty. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 
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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 

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 identifikovat, 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 č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

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 

Vzhledem k tomu, že s ohledem na složení dopravního proudu, dopravní výkony a mýtné sazby 

příslušné pro silnice I. třídy nelze předpokládat objíždění nově zpoplatněných silnic I. třídy, 

a to jak po ostatních silnicích I. třídy, tak také po silnicích II. a III. třídy, nelze ani také identifikovat 

jakékoliv dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne 

S ohledem na výše uvedené, kdy nelze předpokládat z důvodu zavedení výkonového zpoplatnění 

na silnicích I. třídy jejich objíždění, a to jak po ostatních silnicích I. třídy, tak také po silnicích 

II. a III. třídy, současně dopady vybraného mýtného ve výši 1–1,5 mld. Kč budou natolik 

rozmělněny, nemá návrh vyhlášky 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.  
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3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Vzhledem k tomu, že s ohledem na složení dopravního proudu, dopravní výkony a mýtné sazby 

příslušné pro silnice I. třídy nelze předpokládat objíždění nově zpoplatněných silnic I. třídy, 

a to jak po ostatních silnicích I. třídy, tak také po silnicích II. a III. třídy, nemá návrh vyhlášky 

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. 

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 dodáván a 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 
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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 

nepoškozené, bude vrácena v plné výši. V případě, že by bylo elektronické zařízení 

vráceno poškozené, nebo by nebylo vráceno vůbec, tak kauce propadá ve prospěch státu, 

resp. ve prospěch Státního fondu dopravní infrastruktury. 

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 2016 ke Koncepci zpoplatnění pozemních 

komunikací v České republice (dále jen „usnesení vlády“). 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 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. 
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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 

navýšení kauce, která je v souladu s § 22c odst. 5 zákona o pozemních komunikacích zárukou 

vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického 

mýtného. 

Varianta I 

Varianta I počítá jak s rozšířením výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km, 

tak i s navýšením kauce. 

Varianta II 

Varianta II počítá pouze s navýšením kauce.  

Varianta III 

Varianta III počítá pouze s rozšířením výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 

900 km. 

 

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 
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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 ceně, čímž se stát ochrání před 

zmařenými investicemi. Pokud by tak nebylo učiněno, satelitní palubní jednotka by musela být 

vydávána za kauci výrazně nižší, než byly její pořizovací náklady, přičemž v případě jejího 

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 I 

Přijetí a realizace varianty I 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 

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 I 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. 

Ministerstvo dopravy naplnilo usnesením vlády zadaný požadavek na posouzení rozšíření 

zpoplatnění silnic po roce 2019 o úseky silnic, kde to bude z hlediska regulatorní a nákladové 

funkce efektivní a současně půjde o významné silnice pro dopravu těžkých nákladních vozidel 

v předpokládaném rozmezí 850 km až 3 000 km. Na základě tohoto úkolu a v souladu 

s usnesením vlády bylo Projektovému manažerovi zadáno zpracování příslušné analýzy. 

V rámci provedené multikriteriální analýzy Projektový manažer nejprve identifikoval 

vstupní kritéria pro určení silnic I. třídy, které se jeví jako vhodné s přihlédnutím 

k odhadovaným dopravním výkonům po roce 2019 a k nákladovosti tohoto rozšíření, které 

reprezentuje kritérium komplexity topologie úseku, zpoplatnit. Kritérium komplexity topologie 

úseku reprezentuje podíl složky nákladů (investičních a provozních) na výběr mýtného 

závislých na zpoplatněné délce silnice nebo její části a podíl složky nákladů (investičních 

a provozních) na výběr mýtného závislých na počtu sčítacích úseků, které tvoří silnici nebo její 

část. Lze tedy konstatovat, že toto kritérium reprezentuje nákladovost rozšíření zpoplatnění. 

Na základě volby kritéria reprezentujícího intenzitu dopravy, tzn., dopravní výkony, a kritéria 

reprezentujícího komplexitu topologie úseku, Projektový manažer stanovil následující 3 

varianty: 

 varianta 1 reprezentující přístup založený na zpoplatnění silnic I. třídy se shodnou 

úrovní intenzit dopravy jako mají stávající zpoplatněné silnice I. třídy a současně 

s kritériem komplexity topologie úseku ve výši 0,5; 
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 varianta 2 reprezentující přístup založený na zpoplatnění silnic I. třídy s úrovní intenzit 

dopravy 75 % a více oproti stávajícím zpoplatněným silnicím I. třídy a současně 

s kritériem komplexity topologie úseku ve výši 0,5; 

 varianta 3 reprezentující přístup založený na zpoplatnění silnic I. třídy s úrovní intenzit 

dopravy 50 % a více oproti stávajícím zpoplatněným silnicím I. třídy a současně 

s kritériem komplexity topologie úseku ve výši 0,5. 

Současně pro srovnání byla zvolena tzv. nulová varianta, reprezentující zachování 

stávajícího stavu zpoplatnění silnic I. třídy. Tato varianta a její porovnání s ostatními variantami 

především poskytla obraz dopadu rozšíření silnic I. třídy na průměrné měrné příjmy vyjádřené 

v mil. Kč na 1 km délky a 1 rok. 

Projektový manažer identifikoval maximální doporučený rozsah nově zpoplatněných 

silnic I. třídy v celkové délce 900,3 km, a to v rámci varianty 3 reprezentující poloviční intenzity 

dopravy a kritérium komplexity topologie úseku 0,5. Tento rozsah, splňující zadání vyplývající 

z usnesení vlády, je maximální možný rozsah. Jakékoliv další rozšíření zpoplatnění silnic 

I. třídy s sebou přináší nadměrnou nákladovost reprezentovanou kritériem komplexity 

topologie úseku. 

Odhadované průměrné měrné příjmy vyjádřené v mil. Kč na 1 km délky a 1 rok pro 

variantu 3, tedy pro cca 900 km silnic I. třídy, budou z důvodu nižších intenzit dopravy 

dosahovat zhruba osmi desetin toho, co je dnes na silnicích I. třídy předepsáno a vybráno. 

Dále je nutné uvést, že optimální rozšíření zpoplatněných silnic I. třídy by čítalo cca 474 

km (varianta 2), kdy odhadované průměrné měrné příjmy vyjádřené v mil. Kč na 1 km délky 

a 1 rok bude dosahovat více jak devíti desetin toho, co je dnes na silnicích I. třídy předepsáno 

a vybráno. Vzhledem k tomu, že tato varianta nesplňovala zadání vyplývající z usnesení vlády, 

nebyla proto Ministerstvem dopravy uvažována. 

Ministerstvo dopravy se tak na základě usnesení vlády rozhodlo po roce 2019 realizovat 

variantu 3, tj. rozšířit rozsah výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km. 

Nadto je nutné uvést, že provedená analýza vycházela z dat ze sčítání dopravy z roku 

2010, kdy tato data byla aktualizována pomocí v současnosti dostupných zdrojů. Současně byl 

použit konzervativní odhad růstu dopravních výkonů (0,8 %). I přesto je možné, že realita roku 

2020 se bude lišit od odhadu pro rok 2020, který byl proveden v roce 2016. 

Souhrnná tabulka z posouzení 3 variant rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy 

Parametr Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 0 

Kritérium minimální hodnoty ratingu RI (intenzity) 1,0 0,75 0,5 n/a 

Kritérium maximální hodnoty ratingu RC (komplexita) 0,5 0,5 0,5 n/a 

Navrhovaná nově zpoplatněná délka úseků silnic I. třídy 

[km] 76,1 474,1 900,3 0,0 

Navrhovaná zpoplatněná délka úseků silnic I. třídy celkem 

[km] 304,9 702,9 1 129,1 228,8 

Předpokládané příjmy z nově zpoplatněných úseků silnic 

I. třídy, odhad za 5 let [mil. Kč] 715 3 305 5 516 0 

Předpokládané příjmy ze zpoplatněných úseků silnic I. třídy 

celkem, odhad za 5 let [mil. Kč] 2 527 5 117 7 328 1 812 

Odhadnuté průměrné roční měrné příjmy celkem [mil. 

Kč/km a rok] 1,658 1,456 1,298 1,584 

Odhad dopadů na měrných příjmů proti variantě V0 [%] 4,6% -8,1% -18,1% 0,0 
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Ministerstvo dopravy již v rámci materiálu s názvem „Koncepce zpoplatnění pozemních 

komunikací v České republice“ důrazně upozorňovalo na to, že pro rozhodnutí o finální podobě 

koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v České republice je potřeba odborně posoudit 

a vyhodnotit následující aspekty související se zpoplatněním pozemních komunikací:  

 dodavatelský model Systému elektronického mýta, 

 vlastnictví palubních jednotek vs. kauce, 

 mýtné jako poplatek nebo cena za službu (DPH), 

 vazba na daně a další regulaci, 

 vyhodnocení makroekonomických dopadů,  

 model financování dopravní infrastruktury ve vztahu se zpoplatněním pozemních 

komunikací a daněmi, 

 dopad do regionů, 

 vyvolané změny právního řádu, 

 ekologické aspekty zpoplatnění. 

Bohužel tehdejší vláda České republiky, která zavázala Ministerstvo dopravy k tomuto 

úkolu, oslyšela tyto požadavky a nedala možnost Ministerstvu dopravy je naplnit. Z toho pak 

vyplývá ten fakt, že Ministerstvo dopravy nedisponuje jakýmikoliv „dopadovými“ studiemi. 

Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Systém elektronického mýtného“, 

na jejímž základě bude dodán a provozován nový Systém elektronického mýtného, vycházelo, 

pokud šlo o jeho předmět, z toho, že k lednu 2020 bude výkonově zpoplatněn stávající rozsah 

výkonově zpoplatněných pozemních komunikací plus cca 900 km nově zpoplatněných silnic 

I. třídy. 

V průběhu zadávacího řízení se z řady míst (zejména krajská a další města samostatně, 

Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, následně 

i Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR) ozývaly hlasy po revokaci 

původního vládního zadání, a sice výrazně omezit, nejlépe zcela zrušit chystané (nové) 

zpoplatnění cca 900 km silnic I. třídy. Taková změna by znamenala podstatnou změnu 

zadávacích podmínek, což by obnášelo značné zdržení, které by vyústilo v nevýběr mýtného 

počínaje 1. lednem 2020, neboť dodavateli byla garantována 14 měsíční implementační lhůta. 

Toto stanovisko bylo průběžně sdělováno především při jednáních se samotnými zástupci 

těchto zájmových organizací a sdružení. V září 2018 byl tlak na Ministerstvo dopravy znovu 

zesílen. Výsledkem bylo uzavření dne 2. října 2018 Memoranda o společném postupu při 

stanovování výkonového zpoplatnění některých silnic I. třídy se Svazem měst a obcí ČR 

a Asociací krajů ČR (dále jen „memorandum“), ve kterém je vyjádřen závazek Ministerstva 

dopravy hledat společně s vládou takové řešení, které by jednak umožnilo ušetřit strany 

memoranda negativních důsledků výběru mýta na rozšířené síti silnic I. třídy, jednak by ale 

nijak nepoškodilo vítězného uchazeče na jeho právech dodat systém a služby v plném rozsahu, 

kdy změna rozsahu výkonově zpoplatněných pozemních komunikací, v tomto případě silnic 

I. třídy, by mohla být shledána podstatnou změnou zadávacích podmínek, což by mohlo přinést 

další negativní důsledky. Možné řešení bylo spatřováno v tom, že by dodávky a služby vítězný 
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uchazeč sice dodal, avšak sazba by byla na některých nově zpoplatněných silnicích I. třídy 

stanovena nulová. Stanovení nulové mýtné sazby znamená, že vybrané pozemní komunikace 

by byly výkonově zpoplatněny, byly by označeny příslušnou dopravní značkou, uvedeny 

v příslušné vyhlášce (z obého pak vyplývá povinnost užití palubní jednotky), avšak při jejím 

užití by byl počet km násoben 0 Kč. Rozhodnout by o tom však musela vláda, a to ze dvou 

důvodů. Zaprvé to byla vláda, která svým usnesením uložila navýšení rozsahu zpoplatněných 

silnic I. třídy. Zadruhé mýtné sazby stanoví vláda svým nařízením. Pouze vláda je tedy 

suverénem, který může stanovit pravidla výběru mýta, pokud jde o sazby. V reakci 

na podepsané memorandum byl zpracován materiál pro schůzi vlády s názvem „Zpoplatnění 

některých silnic I. třídy v České republice od 1. ledna 2020“, který byl dne 31. října 2018 

předložen na jednání vlády. Jeho projednávání bylo přerušeno s tím, že byl vznesen požadavek 

na doložení seznamu silnic I. třídy, které by byly zpoplatněny nulovou mýtnou sazbou. Dne 

14. listopadu 2018 byl v návaznosti na jednání se zástupci Asociace krajů České republiky 

zaslán dopis předsedovi vlády s žádostí o opětovné zařazení tohoto materiálu na jednání vlády, 

které se mělo konat dne 21. listopadu 2018. Tento požadavek vyslyšen nebyl a materiál nebyl 

zařazen na program jednání vlády. Vzhledem k tomu, že vláda neprojevila vůli se tímto 

materiálem zabývat, byl tento materiál stažen z programu jednání vlády. 

Ministerstvo dopravy je toho názoru, že k objíždění výkonově zpoplatněných pozemních 

komunikací nedochází a docházet nebude. Pokud se těžká nákladní doprava vyskytuje na silnici 

II. či III. třídy, pak je to z toho důvodu, že buď v dané lokalitě má tato doprava svůj zdroj či cíl, 

anebo tato pozemní komunikace tvoří tzv. logickou spojnici/zkratku. V případě, že by došlo 

k přesunu těžké nákladní dopravy na nezpoplatněné silnice I. třídy, je možné po doložení tohoto 

přesunu takovouto silnici I. třídy za určitých podmínek zpoplatnit. V případě přesunu na silnice 

II. a III. třídy, doporučujeme aplikovat institut obsažený v § 24a zákona o pozemních 

komunikacích, a sice vymístit příslušnou místní úpravou provozu na silnicích II. a III. třídy 

podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tranzitní nákladní dopravu 

vozidel či jízdních souprav nad 12 t. V této souvislosti Ministerstvo dopravy doporučuje 

stanovit příslušnou místní úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy až po zavedení zpoplatnění 

na silnicích I. třídy, resp. po prokázání přesunu těžké nákladní dopravy ze zpoplatněných silnic 

I. třídy na silnice II. a III. třídy. V neposlední řadě je nutné uvést, že aspekty provozu těžkých 

nákladních vozidel totiž nevytváří předpoklady pro objíždění zpoplatněných pozemních 

komunikací, neboť takovéto objíždění ve většině případů s sebou přináší značné finanční ztráty 

řidiči a provozovateli vozidla (ztráta času, větší spotřeba pohonných hmot, větší opotřebení 

vozidla atd.). 

S ohledem na obavy krajů a obcí z objíždění nově zpoplatněných silnic I. třídy ministr 

dopravy ustavil Pracovní skupinu ke zpoplatnění silnic I. třídy, jejíž první jednání proběhlo dne 

10. července 2019, a ve které jsou zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Státního 

fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství služby dopravní policie, Asociace krajů České 

republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky 

a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

V rámci prvního jednání pracovní skupiny byly prezentovány možnosti jak předcházet 

či eliminovat případné objíždění stran tranzitní nákladní dopravy (omezení vjezdu některých 

vozidel podle § 24a zákona o pozemních komunikací, zvýšení pokut za přestupky související 

s porušením místní úpravy provozu, objektivní odpovědnost provozovatele vozidla apod.) 
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a možnosti kompenzací ze Státního fondu dopraví infrastruktury. Další jednání této pracovní 

skupiny v návaznosti na jednání v jednotlivých krajích bude v polovině měsíce srpna tohoto 

roku. V současné době probíhají jednání na úrovni jednotlivých krajů, a to za účasti 

Ministerstva dopravy. Výsledky těchto jednání budou prezentovány na 2. jednání Pracovní 

skupiny ke zpoplatnění silnic I. třídy. 

Jelikož je Ministerstvo dopravy toho názoru, že k objíždění nebude docházet tak, jak 

je prezentováno, nelze ani identifikovat jakékoliv dopady na ostatní veřejné rozpočty, 

samosprávné celky či bezpečnost provozu na dotčených pozemních komunikacích. 

S ohledem na výši mýtných sazeb pro autobusy na silnicích I. třídy, tedy pro kategorie 

vozidel M2 a M3, které jsou v rozmezí 0,80–1,38 Kč/km (EURO 0–II – 1,38 Kč/km, EURO III 

a IV – 1,15 Kč/km, EURO V – 1,04 Kč/km a EEV, EURO VI a vyšší – 0,80 Kč/km), kdy 

většina autobusů má emisní kategorii minimálně EURO V, nebude mít zavedení výkonového 

zpoplatnění významný dopad na hromadnou dopravu. 

Varianta II 

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 II nepředstavuje pro stát a jeho veřejný rozpočet, popř. pro rozpočet Státního 

fondu dopravní infrastruktury jakýkoliv přínos. 

Varianta III 

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 III 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 
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palubních jednotek, naopak to budou ztráty ve výši cca 1000 Kč za jednu ztracenou 

či poškozenou palubní jednotku. 

 

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 I 

Varianta III 

Varianta II 

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 I) 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, Svazem měst a obcí České republiky a Sdružením místních samospráv 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, 
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 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, 

 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 

až na výjimky 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 nezpoplatněných silnicích I. třídy 

a 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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