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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo dopravy  

Státní fond dopravní infrastruktury 

  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1/2021 

 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu úpravy právního předpisu je změna způsobu úhrady časového poplatku 

za užití zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této 

úhrady. V současné době se úhrada časového poplatku činí prostřednictvím zakoupení dálničního 

kupónu. Kontrolu úhrady časového poplatku provádějí celníci a policisté na zpoplatněných 

pozemních komunikacích vizuálně. Předložený návrh obsahuje novou úpravu úhrady časového 

poplatku ve vazbě na státní poznávací značku vozidla. Úhradu bude možné provádět i 

bezhotovostně, prostřednictvím internetu či mobilních aplikací. Provedení úhrady bude 

zaznamenáno v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění, tj. informačním systému, který 

bude provozovat Státní fond dopravní infrastruktury. Do této evidence budou zaznamenávána 

rovněž osvobození vozidel od zpoplatnění, a to na základě oznámení provozovatelů takových 

vozidel adresovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Kontrola úhrady časového poplatku 

bude prováděna přímo v provozu prostřednictvím videodetekce, při níž bude s využitím 

kamerového systému, který bude rozpoznávat státní poznávací značky vozidel, ověřováno, zda má 

vozidlo uhrazený časový poplatek. Při této kontrole bude možné mimo jiné kontrolovat i to, zda 

jsou naplněny důvody pro osvobození vozidla od zpoplatnění. Kompetence k provádění kontroly a 

řešení přestupků zůstanou i nadále v rukou subjektů k tomu oprávněných uvedených v zákoně 

13/1997 Sb., tj. policistů a celníků. Na zpoplatněných pozemních komunikacích budou umístěny 

také stacionární kamery, které umožní následné vhodnější zacílení kontroly při zjištění většího 

množství neuhrazených časových poplatků na daném úseku zpoplatněné pozemní komunikace. 

Součástí návrhu je i rozšíření okruhu vozidel osvobozených od zpoplatnění, a to o vozidla 

používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík nebo tato paliva v kombinaci 

s jiným palivem, avšak za podmínky, že emise CO2 nepřesahují v kombinovaném provozu hodnotu 

50g/km. Zároveň návrh předpokládá zvýhodnění vozidel poháněných stlačeným zemním plynem, 

u nichž se stanoví maximální výše ročního poplatku v nižší úrovni oproti ostatním vozidlům. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

S přechodem na nový způsob úhrady časového poplatku a jejího prokazování a kontroly 

budou spojeny jednorázové investiční náklady, zejm. na pořízení informačního systému, ve kterém 

budou evidovány informace o uhrazených časových poplatcích, o osvobození vozidel a o vozidlech, 

která použijí zpoplatněnou pozemní komunikaci bez úhrady časového poplatku, dále na 

vybudování internetového portálu a mobilních aplikací, na vzájemnou integraci příslušných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSB9BE2W35)



Závěrečná zpráva RIA – Návrh změny z. č. 13/1997 Sb.: Změna způsobu úhrady časového poplatku 

5 / 34 

 

informačních systémů, pořízení vozidel včetně příslušného vybavení k provádění kontroly úhrady 

časového poplatku a rovněž osazení kontrolních zařízení přímo na pozemních komunikacích. 

S novým způsobem úhrady časového poplatku, jejího prokazování a kontroly budou dále spojeny 

provozní náklady, které by měly dosahovat cca 160 – 240 mil. Kč ročně. Oproti současnému stavu, 

kdy si výroba a distribuce dálničních kupónů každoročně vyžádá výdaje ve výši cca 280 mil. Kč, 

by mělo dojít každý rok k úspoře finančních prostředků ve výši cca 40 – 120 mil. Kč. Tyto náklady 

budou hrazeny z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. 

V otázce výnosů z úhrady časového poplatku lze při přechodu na nový způsob úhrady 

časového poplatku, jejího prokazování a kontroly očekávat zvýšení příjmů o 220 mil. Kč ročně, a 

to zejména v důsledku důslednější a efektivnější kontroly při využití videodetekce. 

Z dlouhodobého hlediska se očekává zvýšení čistých příjmů z časového zpoplatnění, a to o 

260 – 340 mil. Kč ročně.  S přijetím navrhované právní úpravy tedy nebude spojeno zvýšení 

nákladů státního rozpočtu ani rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Naopak nepříznivý dopad na příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury bude mít nově 

zaváděné osvobození od zpoplatnění pro vozidla na elektrický pohon. Vzhledem k tomu, že 

v současné době je v České republice registrováno pouze cca 1 300 těchto vozidel, jedná se o 

minimální dopad na příjmy z časového zpoplatnění. Do budoucna se očekává nárůst počtu těchto 

vozidel (pro rok 2020 se odhaduje cca 17 000 vozidel), s čímž bude spojeno snížení příjmů Státního 

fondu dopravní infrastruktury o cca 25 500 000 Kč ročně. 

Navýšení zákonného limitu pro výši časového poplatku samo o sobě nepřinese navýšení příjmů 

státního rozpočtu. K tomu by došlo teprve, pokud by vláda přistoupila k úpravě výše časového 

poplatku změnou příslušného nařízení vlády. Určitý dopad na příjmy Státního fondu dopravní 

infrastruktury však bude mít snížení maximální výše ročního časového poplatku pro vozidla 

poháněná stlačeným zemním plynem na 1 000 Kč. V současné době je takových vozidel v České 

republice registrováno 18 000 s tím, že v odhadu pro rok 2020 je navýšení jejich počtu na 50 000. 

Dle odhadu by do budoucna v důsledku tohoto zvýhodnění mělo dojít ke snížení příjmů Státního 

fondu dopravní infrastruktury o 37 500 000 Kč ročně. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  

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

3.5 Sociální dopady: Ano  

Z hlediska dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P, 

návrh zavádí novou povinnost provozovatele vozidla převážejícího takovou osobu oznámit 

osvobození vozidla od zpoplatnění Státnímu fondu dopravní infrastruktury, k čemuž bude 

vyžadován souhlas držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Počítá se pouze s jednorázovým oznámením, 

které, budou-li trvat důvody pro osvobození vozidla, nebude nutné opakovat. Tato nově zaváděná 

povinnost však v kontextu nové právní úpravy povede k ochraně těchto osob před zbytečnou zátěží, 

které by jinak byly vystaveny, pokud by jejich vozidla byla při kontrole na pozemních 

komunikacích vyhodnocena jako užívající zpoplatněnou pozemní komunikaci bez úhrady časového 

poplatku. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Dopady na spotřebitele jsou pozitivní. Nově bude moci spotřebitel využít k úhradě časového 

poplatku i elektronické způsoby nákupu (internet, aplikace v mobilním telefonu), což bude mnohem 

komfortnější než stávající pořizování dálničního kuponu. Současně odpadne riziko, že by došlo k 

nedostupnosti kupónů na některém z distribučních míst. Pro občasné uživatele zpoplatněných 
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pozemních komunikací bude tento systém mnohem přívětivější a umožní úhradu časového 

poplatku i těsně před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci, a to v kteroukoli denní či noční dobu. 

Výše časového poplatku zůstává zachována. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano  

Očekávají se pozitivní dopady na životní prostředí v důsledku osvobození vozidel na 

elektrický pohon od zpoplatnění a snížení maximální výše časového poplatku pro vozidla 

poháněná stlačeným zemním plynem – tato opatření představují motivační prvky k pořizování 

ekologických vozidel. Vozidla na elektrický pohon jsou z hlediska emisí CO2 bezemisní, příp. při 

provozu v kombinaci s jiným palivem nízkoemisní, (rovněž tak vozidla poháněná stlačeným 

zemním plynem), což má na životní prostředí pozitivní vliv. 

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

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

3.10 Korupční rizika: Ne 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

1.1. Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů 

1.2. Definice problému 

Na území České republiky je již od roku 1995 zpoplatněno obecné užívání určitých úseků 
dálnic silničními motorovými vozidly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t časovým poplatkem. V 
současné době se časové zpoplatnění řídí úpravou obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Peněžní prostředky získané z časového 
zpoplatnění jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. Časový poplatek lze uhradit na 
kalendářní rok, jeden měsíc nebo na deset dnů, a to prostřednictvím zakoupení ročního, 
měsíčního nebo desetidenního kupónu. 

Státní fond dopravní infrastruktury hledá z důvodu nepružnosti současného způsobu úhrady 
časového poplatku nový způsob řešení časového zpoplatnění, který by přinesl spolehlivý, 
nepřetržitý a bezporuchový výběr časových poplatků a vysokou účinnost výběru časových 
poplatků díky působení automatizovaného systému kontroly přímo na zpoplatněné pozemní 
komunikaci. Pro uživatele zpoplatněných komunikací by byly poskytnuty moderní, uživatelsky 
přívětivé nástroje včetně prostředí pro úhradu časových poplatků.  

Současně se v roce 2015 objevil poměrně značný počet padělaných kupónů (emise 2015, roční 
platnost), které byly zpočátku téměř nerozeznatelné pro běžného uživatele. Postupem času se 
ukázalo, že barevná stálost padělků není zdaleka na takové úrovni jako u originálu, nicméně riziko 
padělání dálničních kupónů se jeví jako poměrně veliké. V roce 2015 se do oběhu dostaly stovky 
až tisíce padělků (z nichž orgány Celní správy ČR a Policie ČR zachytily cca tisíc kusů). V budoucnu 
by mohla ztráta z příjmů, z důvodu rozšíření kvalitních padělků, dosáhnout až desítek miliónů 
korun. Vzhledem k narůstající kvalitě padělků i přes neprolomení všech bezpečnostních prvků, 
lze předpokládat prohloubení tohoto problému. V roce 2016 byly rovněž zachyceny padělky 
dálničních kupónů i přes jejich výraznou změnu a snahu je odlišně a více zabezpečit. Při současné 
podobě dálničních kupónů (papírová podoba) nelze zcela zabránit možnosti je padělat. 

Vedle výskytu padělků dálničních kupónů je významným motivem pro zavedení 
elektronického způsobu úhrady a kontroly zaplacení časového poplatku možnost nabídnout 
uživatelům on-line prostředky k uhrazení časového poplatku (např. internetový prodej, mobilní 
aplikace, apod.).  

Je třeba hledat přístupy, které mohou snížit náklady na distribuci a tisk kupónů a významně 
zvýšit uživatelský komfort. Umožnění on-line úhrady časového poplatku bude velmi pozitivní 
změnou i pro občasné uživatele dálniční sítě v ČR, především zahraniční řidiče, kteří si pořizují 
krátkodobé kupóny. V současné době je on-line nákup kupónu možný, ale stále zůstává nutnost 
fyzického převzetí kupónu. Přehled počtu prodaných dálničních kupónů v letech 2014 až 2017 a 
příjmů z jejich prodeje je uveden v následující tabulce.  
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Tab. 1 Počet prodaných dálničních kupónů v letech 2014 až 2017 dle emisí 

Počet prodaných DK 
[ ks ] 

Roční Měsíční Desetidenní Tržby 

2014 2 038 149  526 878 2 826 617 4,17 mld. Kč 

2015    2 146 126   563 209  3 079 704 4,42 mld. Kč 

2016   2 315 432   602 448 3 289 472 4,76 mld. Kč 

2017 2 414 951 653 803 3 536 815 5,01 mld. Kč 

Zároveň je nutné najít cestu, jak snížit počet případů, kdy vozidlo užije zpoplatněnou pozemní 
komunikaci bez úhrady časového poplatku. V současné době probíhají pouze namátkové fyzické 
kontroly vozidel v systému časového zpoplatnění za použití dalekohledu bez použití videodetekce 
a je pravděpodobné, že nezanedbatelný počet vozidel nemá uhrazený časový poplatek při užití 
zpoplatněné pozemní komunikace.  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Na území České republiky je již od roku 1995 zpoplatněno užívání určitých úseků dálnic 
silničními motorovými vozidly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t časovým poplatkem. V současné 
době se časové zpoplatnění řídí úpravou obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Peněžní prostředky získané z časového zpoplatnění 
jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále také „SFDI“). Časový poplatek lze 
uhradit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo na deset dnů prostřednictvím zakoupení ročního, 
měsíčního nebo desetidenního kupónu. 

Zpoplatněné pozemní komunikace lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi 
koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny pouze po úhradě časového poplatku. 
Pro určení hmotnostní kategorie vozidla je rozhodující celková hmotnost vozidla uvedená v jeho 
technickém průkazu. Při připojení přívěsu nebo návěsu k vozidlu se jejich hmotnost nesčítá. 
Zaplacení časového poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem. 

Kupón je proveden ve formě nálepky vybavené ochrannými prvky proti padělání. Kupón se 
umisťuje předepsaným způsobem na čelní sklo vozidla. Kupóny lze zakoupit v distribuční síti, 
provozované komisionáři. Platnost ročního kupónu je vyznačena grafickým motivem a označením 
roku vytisknutým na kupónu. Platnost krátkodobých kupónů desetidenních a měsíčních je 
vyznačena grafickým motivem a rokem emise vytisknutým na kupónu, přesné datum začátku 
období platnosti se vyznačuje proštípnutím příslušných číselných symbolů na okraji kupónu při 
provedení úhrady časového poplatku, tj. při zakoupení krátkodobého kupónu. 

K vydávání a prodeji kupónů je dle zákona o pozemních komunikacích s účinností od 1. ledna 
2007 příslušný Státní fond dopravní infrastruktury, který může činnostmi s tím spojenými pověřit 
jiné právnické osoby. 

Poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace. Za použití zpoplatněné 
pozemní komunikace bez platného kupónu může být příkazem na místě uložena pokuta do výše 
5 000 Kč a v řízení o přestupku pokuta až do výše 100 000 Kč. 

1.3.1. Aktuální legislativní rámec 

Sekundární právní předpis Evropské unie, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými 
nákladními vozidly, ve znění pozdějších předpisů, se soustředí pouze na úpravu zpoplatnění 
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vozidel nad 3,5 tuny. Problematika časového zpoplatnění vozidel do 3,5 tuny je okrajově řešena v 
preambuli uvedené směrnice, a to odkazem na požadavky vyplývající ze Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Klíčovým nezávazným aktem je přitom sdělení Komise o uplatňování poplatků 
za vnitrostátní silniční infrastrukturu vybíraných u lehkých osobních vozidel1 ze dne 
14. 5. 2012.  

Ze sdělení vyplývá, že sice existuje sekundární právní úprava Evropské unie týkající se 
silničních poplatků vybíraných za těžká nákladní vozidla s největší přípustnou hmotností nad 3,5 
tuny2, avšak jediná pravidla týkající se výběru poplatků za lehká osobní vozidla3, lehká užitková 
vozidla s největší přípustnou hmotností do 3,5 tuny, autobusy a autokary, vycházejí přímo ze 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Smyslem tohoto sdělení je objasnit představu Komise o tom, jak na systém dálničních známek 
pro lehká osobní vozidla uplatnit obecné zásady nediskriminace a proporcionality, které jsou 
obsaženy ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Sdělení rovněž nastiňuje, jak by se takové 
systémy dálničních známek měly používat.  

Na základě pečlivé analýzy systémů dálničních známek pro lehká osobní vozidla v Evropské 
unii4 se Komise rozhodla vypracovat toto sdělení, aby pomohla členským státům, které zamýšlejí 
zavést nový systém dálničních známek pro lehká osobní vozidla nebo které hodlají více 
propracovat stávající systémy. 

Ze sdělení vyplývá, na základě stávající judikatury Soudního dvora Evropské unie a dvou 
případů, které Evropská komise posuzovala (záměr Rakouska zavést jen roční a dvouměsíční 
známku a zavedení pouze roční známky ve Slovinsku), že aby bylo možné systém dálničních 
známek považovat za nediskriminační, měl by zahrnovat například tři nebo více druhů známek – 
„týdenní“ (na 7 až 14 dnů), „měsíční“ (na 30 až 60 dnů) a „roční“ (jeden kalendářní rok). V 
současné době všechny členské státy, které používají systém dálničních známek pro lehká osobní 
vozidla, poskytují tyto tři druhy známek, včetně krátkodobých známek s platností 7 až 10 dnů. 

Aktuální úprava časového zpoplatnění pozemních komunikací v právním řádu ČR zahrnuje 
níže uvedené právní normy, které jsou relevantní ve vztahu k plánovanému zavedení nového 
způsobu úhrady časového poplatku a stanovení příslušných pravomocí SFDI.  

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

Zákon o pozemních komunikacích představuje základní rámec zákonné úpravy časového 
zpoplatnění pozemních komunikací pro vozidla v systému časového zpoplatnění v ČR.  

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací 
zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva dopravy stanovuje technické parametry a vzory v současné době 
využívaných papírových kupónů a zároveň prostřednictvím své přílohy stanoví pozemní 
komunikace na území ČR podléhající časovému zpoplatnění.  

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném 
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 

Nařízení vlády upravuje výši časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních 
komunikací. 

                                                           
1 COM(2012)199/F1 
2 Směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními 

vozidly, ve znění pozdějších předpisů (směrnice o eurovinětě). 
3 Osobní automobily, motocykly a ostatní motorová vozidla s celkovou přípustnou hmotností nejvýše 3,5 

tuny používaná převážně k soukromým účelům. 
4 Viz rovněž studie (Booz & Co 2010; „Hodnocení systémů dálničních známek pro osobní vozidla 

používaných v členských státech“) a  (Booz & Co 2012; „Studie o účincích zavedení systémů dálničních známek 
pro osobní vozidla“): http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm 
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Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších 
předpisů  

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury obecně upravuje postavení a účel SFDI a 
určuje jeho příjmy, mezi které řadí i výnosy z časového poplatku. Stanovuje základy jeho 
organizační struktury a rozpočtové uspořádání.  

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů  

Zákon o silničním provozu stanovuje pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
Z pohledu zpoplatnění obecného užívání některých pozemních komunikací je relevantní 
zejména § 77, který definuje pravidla stanovení místní úpravy provozu na pozemní 
komunikaci, tedy pravidla pro označení zpoplatněné komunikace příslušnou dopravní 
značkou. 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů  

Tento zákon upravuje především podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Součástí této úpravy je také problematika registru silničních vozidel.  

1.3.2. Rozsah časového zpoplatnění  

Seznam zpoplatněných úseků pozemních komunikací je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce 
Ministerstva dopravy č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 se jedná o 968 km pozemních komunikací 
v režimu časového zpoplatnění (viz  

 

 

Obr. 1). 
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Pro účely zpracování Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace bylo uvažováno s 
postupným rozšiřováním rozsahu nově budované zpoplatněné dálniční sítě pozemních 
komunikací. Projekce budoucího rozšíření vychází z Dopravních sektorových strategií (DSS). 
Podle tzv. Návrhové varianty DSS – 2. fáze byla vytvořena projekce rozvoje zpoplatněné sítě 
pozemních komunikací pro zpoplatnění vozidel v systému časového zpoplatnění.  

 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Síť zpoplatněných komunikací pro vozidla v systému časového zpoplatnění (2018) 

1.3.3. Historie časového zpoplatnění v ČR 

Časové zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic bylo pro všechna vozidla zavedeno v roce 
1995. Od roku 2000 pak byly zavedeny také krátkodobé kupóny. Od roku 2007 bylo zavedeno 
výkonové zpoplatnění pro vozidla nad 12 tun a od roku 2010 i pro vozidla nad 3,5 tuny. Od té 
doby podléhají časovému zpoplatnění pouze vozidla, jejichž největší povolená hmotnost činí 
nejvýše 3,5 tuny. 

V posledních 7 letech zůstává výše časového poplatku, tedy cena kupónů ve stejné výši a 
zůstane neměnná i pro rok 2019. Níže uvedená tabulka obsahuje údaje o všech změnách cen 
kupónů (včetně období, kdy v režimu časového zpoplatnění byla i vozidla o hmotnosti nad 3,5 
tuny). 
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Tab. 2 Vývoj cen kupónů 

 

1.3.4. Procesy v současném systému časového zpoplatnění 

Výroba kupónů  

Výroba kupónů pro příslušný rok zahrnuje přípravu grafického návrhu, tisk kupónů, 
specimenů, poplatek za používání kódu EAN, tisk informačních materiálů, letáků a samolepek 
k označení prodejních míst. Tisk zajišťuje SFDI na svůj náklad prostřednictvím vybraného 
dodavatele.  

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku v příslušném roce stanoví 
prováděcí předpis (v současnosti vyhláška Ministerstva dopravy č. 306/2015 Sb., v příloze č. 
1). 

Distribuce a prodej kupónů  

Distribuci a prodej kupónů zajišťují komisionáři, vybraní v roce 2015 postupem dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení. 
Distribucí se rozumí doprava kupónů od výrobce do centrálního skladu, převzetí, kontrola 
počtu a kontrola bezchybnosti tisku kupónů vč. řešení případných reklamací, centrální 
skladování, rozvoz kupónů na prodejní místa, skladování a evidence prodeje na prodejních 
místech, výměna vrácených poškozených kupónů na prodejních místech, vrácení 
nespotřebovaného množství z dané emise kupónů, úřední likvidace nespotřebovaných 
kupónů, odvod finančních prostředků z prodeje kupónů.  

Kupóny se evidují podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných 
pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny. 
Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby 
platnosti.  

Vyznačení počátku doby platnosti kupónů prokazujících zaplacení poplatku na jeden měsíc 
nebo deset dnů provádí prodejce při prodeji děrovacími kleštěmi na prvních dílech kupónů v 
místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne.  

Dotisk kupónů  
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V případě zvýšené poptávky po kupónech v příslušném roce může nastat nedostatek 
některého druhu kupónů v distribuční síti. Aby k uvedeným potížím v zásobování nedošlo, 
vyrábí se každá emise kupónů s určitou rezervou. Průběžně se sleduje a vyhodnocuje odbyt a 
stav zásob kupónů na jednotlivých prodejních místech v distribuční síti a v centrálním skladu. 
Pokud je indikováno u některého druhu kupónů snížení zásob pod stanovenou mez, je 
objednán u tohoto druhu kupónů dotisk. Dotisk kupónů musí být zajištěn s dostatečným 
časovým předstihem s ohledem na výrobní lhůty (přibližně 6 týdnů). 

Likvidace kupónů  

Po ukončení prodeje emise kupónů jsou kupóny příslušného roku staženy z distribuční sítě do 
centrálního skladu, je provedena inventurní kontrola a následně jsou kupony fyzicky 
zlikvidovány. Vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení prodejů dálničních kupónů je vždy 
vytištěn větší počet kupónů tak, aby byly po celou dobu platnosti dané emise k dispozici 
plošně na všech prodejních místech. Z tohoto důvodu je nutné zbývající kupóny (za emisi 2016 
se jednalo o cca 6% z vyrobených kupónů) po ukončení prodeje dané emise fyzicky likvidovat. 

Kontrola úhrady časového poplatku  

Kontrolu úhrady časového poplatku provádí na zpoplatněné síti pozemních komunikací 
Policie ČR, služba dopravní policie a dálniční oddělení a orgány Celní správy ČR. Předmětem 
kontroly je kupón a doba jeho platnosti, předepsané umístění a označení. Zjištěné přestupky 
jsou projednány na místě uložením pokuty příkazem na místě nebo postoupeny do 
standardního řízení o přestupku.  

Technicky je možno kontrolu vylepených časových kupónů provádět pouze pozorováním, 
přestupek je možné zjistit a zdokumentovat pouze po zastavení vozidla. Řidič je povinen ke 
kontrole předložit kontrolní ústřižek kupónu, který musí být na přední straně, shodně s dílem 
kupónu vylepeným na vozidle, označen státní poznávací značkou vozidla.  

Podezření z padělání kupónu řeší Policie ČR. 

1.3.5. Zkušenosti ze zahraničí 

1.3.5.1 Zpoplatnění na Slovensku 

Od roku 2016 byl na Slovensku zaveden podobný systém časového zpoplatnění silničních 
motorových vozidel s hmotností nejvýše 3,5 tuny, jako je uvažován v ČR v tomto materiálu.  

Jedná se o systém založený na videodetekci státních poznávacích značek vozidel. Již v prvních 
měsících provozu tohoto systému se potvrdily pozitivní předpoklady, které si Národná diaľničná 
spoločnosť, a. s. (NDS) definovala při jeho zavedení.  

Změnou systému z papírových dálničních kupónů na elektronickou verzi došlo ke zvýšení 
poptávky po elektronických kupónech, pravděpodobně způsobené obavou uživatelů ze 
soustavné  automatizované kontroly uhrazení poplatku.  

Systém kontroly uhrazení časového poplatku formou zakoupení elektronického kupónu je na 
Slovensku oddělen od systému prodeje a evidence. Systém kontroly provozuje NDS. Data zjištěná 
automatickým systémem kontroly jsou přímo využívána k automatizovanému zpracování 
platebních rozkazů, které jsou zasílány provozovatelům vozidel, kteří neměli uhrazený 
elektronický dálniční kupón. 

Na Slovensku se předpokládá zvýšení ročních příjmů z časového zpoplatnění až o 20 % 
(výrazné snížení podílu neplatících uživatelů) a snížení ročních nákladů souvisejících se 
zajištěním výběru časových poplatků na polovinu oproti papírovým dálničním kupónům 
(původně byly distribuční náklady 6 %, u nového systému jsou náklady na úrovni 2,78 % na 
základě realizovaného zadávacího řízení). 
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1.3.5.2 Zpoplatnění v dalších státech 

Z okolních států není zpoplatnění (časové ani výkonové) pro osobní vozidla (resp. pro 
vozidla do 3,5 tuny) zavedeno v Německu, byť byla již vnitrostátní právní úprava k tomu 
směřující přijata. Dále v Evropě není zpoplatnění zavedeno v těchto státech: 

Andorra, Estonsko, Finsko, Island, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, 
Monako, San Marino, Ukrajina, Vatikán. 

Výkonové zpoplatnění pro vozidla do 3,5 tuny je v Evropě zavedeno v následujících státech: 

Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Francie, Irsko, Itálie, Makedonie F.Y.R.O.M., 
Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Srbsko, Turecko, Velká Británie. 

Časové zpoplatnění je zavedeno v následujících státech: 

Bulharsko 

Časové zpoplatnění je zavedeno pro vozidla do 3,5 tuny včetně motocyklů. Využívá se 
papírových dálničních kupónů obdobně jako v ČR. Kupóny jsou dle doby platnosti 
rozděleny na jednodenní, sedmidenní, měsíční a roční. 

Maďarsko 

Je zavedena e-viněta – s vazbou na státní poznávací značku vozidla. Kontrola probíhá 
prostřednictvím videodetekce. Kupóny jsou dle doby platnosti rozděleny na desetidenní, 
měsíční a roční. Roční kupón stojí v přepočtu přibližně 3 700,- Kč. Nákup lze realizovat 
v určených zákaznických centrech nebo přes internet či SMS. Systém byl v Maďarsku 
zaveden v roce 2008.  

Rakousko 

Časové zpoplatnění je zavedeno pro vozidla do 3,5 tuny včetně motocyklů. Do listopadu 
2017 se  využívaly pouze papírové dálniční kupóny obdobně jako v ČR, navíc však je 
realizována již od roku 2007 automatická kamerová kontrola těchto kupónů. Od listopadu 
2017 se  využívají v souběhu jak papírové dálniční kupóny, tak nově elektronické 
dálniční  kupóny. Zatím není stanoveno, do kdy budou oba typy kupónů fungovat 
souběžně. 

Kupóny jsou dle doby platnosti rozděleny na desetidenní, dvouměsíční a roční. Ceny 
dálničních kupónů jsou aktualizovány o meziroční nárůst inflace. Osvobození uživatelé 
dosud obdrželi papírové kupóny zdarma, nově obdrží voucher na nákup elektronického 
kupónu (bez určení vozidla, na které osvobozená osoba kupón uplatní). 

Další poplatek je v Rakousku vyžadován za průjezd vybraných komunikací (horské úseky, 
mosty, tunely) – obdoba mýtného (poplatek se vybírá na mýtných stanicích). 

Rumunsko 

Časové zpoplatnění je zavedeno pro vozidla do 3,5 tuny včetně motocyklů. Využívá se 
elektronických dálničních kupónů (Roviniete). Kupóny lze zakoupit s dobou platnosti na 
1, 7, 30, 90, 365 dnů. 

Slovinsko 

Časové zpoplatnění je zavedeno pro vozidla do 3,5 tuny včetně motocyklů. Využívá se 
papírových dálničních kupónů obdobně jako v ČR. Kupóny jsou dle doby platnosti 
rozděleny na sedmidenní, měsíční a roční. 

Švýcarsko 
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Časové zpoplatnění zavedeno pro vozidla do 3,5 tuny. Využívá se dálničních kupónů 
obdobně jako v ČR. K dispozici jsou pouze roční kupóny. Jako stát, který není členem 
Evropské unie, se Švýcarsko nedrží doporučení uvedených ve sdělení Komise 
COM(2012)199/F1. 

1.3.6. Zdůvodnění nutnosti provedení změny zákona 

Z výše uvedených údajů je patrné, že právní úprava obsažená v zákoně o pozemních 
komunikacích komplexně upravuje problematiku časového zpoplatnění užívání některých 
pozemních komunikací vozidly s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t, včetně stanovení rolí 
jednotlivých subjektů. V aktuálním znění zákon nepřipouští jinou variantu než použití papírového 
kupónu a pro zavedení nového způsobu úhrady a kontroly je změna zákona nevyhnutelná. 

S ohledem na výše uvedené je zjevné, že k dosažení níže uvedených cílů (viz kap. 1.5.1) 
je změna právní úpravy nezbytná.  

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými jsou, stejně jako v případě aktuálního znění zákona, následující subjekty: 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo financí 

 Orgány Celní správy České republiky  

 Ministerstvo vnitra 

 Policie České republiky 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Státní fond dopravní infrastruktury 

 Občané, podnikatelé 

 Osoby se zdravotním postižením 

1.5. Popis cílového stavu 

Hlavním cílem je změna způsobu úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních 

komunikací, jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této úhrady. 

Snahou je najít způsob, který umožní úhradu časového způsobu ve vazbě na jednoznačný 

identifikátor vozidla tak, aby nemuselo docházet k vylepování dálničního kupónu na čelní sklo vozidla 

Současně je účelné nabídnout uživatelům on-line nástroje k uhrazení časového poplatku 
(internetový prodej, mobilní aplikace, apod.). Tyto přístupy sníží náklady potřebné pro zajištění 
současného způsobu úhrady časového poplatku, zejména náklady na distribuci a tisk kupónů a 
významně zvýší uživatelský komfort. Umožnění on-line úhrady časového poplatku bude velmi 
pozitivní změnou zejména pro občasné uživatele zpoplatněné sítě pozemních komunikací v ČR, 
především zahraniční řidiče, kteří si pořizují krátkodobé kupóny (za emisi 2017 se prodalo 3,5 
mil. desetidenních, 0,7 mil. měsíčních a 2,4 mil. ročních). V současné době je on-line nákup kupónu 
jako doplňkový způsob prodeje možný, ale stále zůstává nutností jeho fyzické převzetí a nalepení 
na čelní sklo motorového vozidla. 

V neposlední řadě si tato změna klade za cíl snížení počtu případů, ve kterých je užita 
zpoplatněná pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku. V současné době probíhají 
namátkové kontroly silničních motorových vozidel s celkovou hmotností nejvýše 3,5 t při užití 
zpoplatněných pozemních komunikací vizuální formou, především za využití dalekohledu a určitý 
podíl silničních motorových vozidel v režimu časového zpoplatnění nemá při užití zpoplatněné 
pozemní komunikaci uhrazený časový poplatek, aniž by tyto přestupky byly odhaleny.  
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Termín zavedení nového způsobu úhrady a kontroly uhrazení časového poplatku se 
předpokládá od 1. 1. 2021. 

1.5.1. Cíle nového systému časového zpoplatnění 

Zavedení tzv. elektronických kupónů v systému časového zpoplatnění k zajištění úhrady 
časových poplatků by mělo splnit zejména následující cíle:  

 zajistit spolehlivý, nepřetržitý a bezporuchový výběr časových poplatků,  

 zajistit vysokou účinnost výběru časových poplatků,  

 zajistit důslednější a více zacílenou kontrolu motorových vozidel užívajících 
zpoplatněné pozemní komunikace s využitím automatizovaného systému této 
kontroly,  

 poskytnout uživatelům zpoplatněných komunikací moderní, uživatelsky přívětivé 
nástroje a prostředí pro úhradu časových poplatků,   

 snížit současné náklady na výběr časových poplatků.  

Pokud budou splněny výše uvedené cíle, nový systém časového zpoplatnění bude poskytovat 
tyto výhody: 

 zvýšení komfortu uživatelů zpoplatněných pozemních komunikací 

o  rozšířením možnosti úhrady časového poplatku – především elektronickou 
cestou  

o    tím, že nebude nutné nalepovat kupóny, vyplňovat na ně státní poznávací 
značku, odlepovat již neplatné kupóny 

o    včasnou úhradou časového poplatku, kterou bude možné realizovat mobilním 
telefonem i těsně před vjezdem na zpoplatněnou pozemní komunikaci 

o    tím, že nebude nutné prokazovat se dokladem o uhrazení časového poplatku 

o    umožněním úhrady na „plovoucí“ rok (po sobě jdoucích 365 dnů), nikoli už jen 
na kalendářní rok (leden - prosinec) 

 přínosy pro příjemce výnosů z časového zpoplatnění 

o    zvýšením příjmů z časového zpoplatnění, 

o    efektivnějším výběrem časových poplatků, snížením podílu neplatících 
uživatelů zpoplatněných pozemních komunikací 

o    snížením počtu reklamací a výměn kupónů 

o    zpřístupněním online informací o vývoji prodejů kupónů  

o    umožněním plateb na příjmové účty do několika dnů, u internetového prodeje 
ihned (pouze s transakční prodlevou) 

o    tím, že nebude nutné tisknout rezervní kupóny, distribuovat je rovnoměrně do 
distribuční sítě a následně je likvidovat (úspora nákladů na tisk a distribuci 
dálničních kupónů) 

o    umožněním větší variability systému. 

1.5.2. Procesy v rámci nového systému úhrady časových poplatků 

Systém úhrady časových poplatků musí pro dosažení stanovených cílů, tedy pro dosažení 
maximálního, spolehlivého a bezporuchového výběru časových poplatků, zahrnovat úplný proces 
od úhrady časového poplatku, přes pravidelnou systematickou kontrolu úhrady časových 
poplatků na zpoplatněné pozemní komunikaci, až po úplné vyřešení zjištěných přestupků na 
úseku časového zpoplatnění.  

Základní proces úhrady a kontroly časových poplatků a řešení přestupků lze v obecné rovině 
rozdělit do pěti hlavních kroků, jak je zobrazeno níže. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSB9BE2W35)



Závěrečná zpráva RIA – Návrh změny z. č. 13/1997 Sb.: Změna způsobu úhrady časového poplatku 

17 / 34 

 

 

Úhrada 
časového 
poplatku 

 Použití 
zpoplatněné 
komunikace 

 
Kontrola 

vozidel na 
zpoplatněné 

pozemní 
komunikaci 

 
Identifikace 
přestupku 

 
Řešení 

přestupku     

 Úhrada na 
obchodním 
místě 

 Úhrada 
prostředky 
vzdáleného 
přístupu 
(internet, 
mobilní 
technologie) 

 Evidence 
úhrady  

 
 Identifikace 
vozidla k 
prokázání 
úhrady 
časového 
poplatku          

 
 Automatizovaný 
kontrolní systém - 
pevná nebo 
přenosná zařízení 
na komunikacích 

 Silniční kontrola 
provedená 
policistou nebo 
celníkem 

 
 Rozpoznání a 
označení 
přestupku 

 Určení 
pachatele 
přestupku 

 

 Řešení 
přestupků 
příkazem na 
místě 

 Řešení 
přestupků 
v řízení o 
přestupku 

 

1.5.3. Úhrada časového poplatku 

Nově by mělo být umožněno provedení úhrady časového poplatku elektronickou cestou. 
Východiska pro elektronickou úhradu jsou následující: 

 úhrada časového poplatku je možná také prostřednictvím elektronického obchodu 
prostředky dálkového přístupu (internet, mobilní aplikace, bankomaty, …); 

 prodejní místa navazující na zpoplatněné úseky pozemních komunikací a obchodní místa 
na hraničních přechodech, na která bezprostředně navazuje zpoplatněná pozemní 
komunikace, musí být otevřena v nepřetržitém provozu, ostatní prodejní místa musí být 
dostupná v běžné pracovní době; 

 elektronický obchod pro úhradu časových poplatků musí být k dispozici nepřetržitě, 
plánované krátkodobé technické přestávky jsou možné v hodinách nejslabšího provozu 
(např. jedenkrát měsíčně v bloku 2 hodin);  

 časový poplatek lze zaplatit v hotovosti, bezhotovostně prostřednictvím platebních karet 
debetních a kreditních, tankovacích karet nebo prostřednictvím platební brány na 
internetu.  

V novém systému může dojít k omezení počtu garantovaných prodejních míst oproti 
současnosti. Vzhledem k tomu, že systém nabídne nové možnosti úhrady (mohou to být 
např. internetový prodej, platební terminály, apod.), bude pro uživatele nový systém 
atraktivnější a bude mít plošné pokrytí. 

 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Pro stávající úpravu bylo provedeno zhodnocení rizik, v jehož rámci proběhl proces 
identifikace a vyhodnocení jednotlivých rizik této úpravy. 

1.6.1 Identifikace rizik 

V rámci zhodnocení rizik stávající úpravy byla identifikována tato existující rizika: 

Riziko padělání papírových kupónů 
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 Aktuálně se projevujícím problémem stávajícího stavu jsou množící se případy 
falzifikace a padělání časových kupónů. Rizikem vyplývajícím z této skutečnosti je 
ztráta příjmů, která narůstá při vyšším počtu padělků. 

 V budoucnu by mohla ztráta z příjmů, z důvodu rozšíření kvalitních padělků, 
dosáhnout až desítek miliónů korun. Vzhledem k narůstající kvalitě padělků i přes 
neprolomení všech bezpečnostních prvků, lze předpokládat prohloubení tohoto 
problému. V roce 2016 byly rovněž zachyceny padělky dálničních kupónů i přes jejich 
výraznou změnu a snahu je odlišně a více zabezpečit. Při současné podobě dálničních 
kupónů (papírová podoba) nelze zcela zabránit možnosti je padělat. 

Riziko nepřiměřeně vysokých transakčních nákladů v důsledku existence papírových 
kupónů (nerespektování principu péče řádného hospodáře) 

 Dalším aspektem stávajícího stavu je nutnost fyzické výroby, skladování, distribuce, 
výměn, dotisků a likvidace dálničních kupónů. To vyvolává náklady, které lze použitím 
moderních technologií zcela eliminovat. Rizikem stávajícího stavu je tak 
zakonzervování nákladů spojených s fyzickou existencí stávající formy kupónů a 
nevyužití potenciálu moderních technologií, které umožňují řešení časového 
zpoplatnění bez tohoto typu nákladů. 

Riziko nemožnosti aplikovat moderní nástroje prodeje a úhrady 

 Paralelním dopadem stávajícího stavu je uživatelská nepřívětivost spočívající 
v nutnosti fyzického nákupu kupónů a nemožnosti využívat moderní, uživatelsky 
přívětivé nástroje pro úhradu časového poplatku.  

Riziko nedostupnosti papírových kupónů 

 S tím je spojeno také riziko nedostupnosti dálničních kupónů v případě vyprodání, 
omezení distribuční sítě otevíracími hodinami či pro zájemce o nákup z ciziny, kde 
české kupóny nejsou distribuovány. 

Riziko zničení, ztráty či krádeže papírového kupónu 

 Dalším rizikem spojeným s fyzickou existencí papírového kupónu je riziko zničení či 
ztráty (např. rozbitím či krádeží předního skla vozidla). 

Riziko duplicitních nákupů na straně uživatelů 

 Dále je nutné uvést, že stávající systém nezabraňuje uživatelskému riziku spočívajícímu 
v zakoupení více kupónů pro jedno vozidlo (omylem, špatnou dohodou uživatelů, atd.). 

Riziko zbytečného zatěžování životního prostředí likvidací papírových kupónů 

 Ekologickým aspektem fyzické existence kupónů je pak nutnost likvidace prošlých 
kupónů a nutnost likvidace neprodaných zásob předchozích let, které musí být 
vyrobeny pro zajištění dostatečné distribuce během celého předmětného období 
v počtu vyšším než skutečně prodaném. 

Riziko nízké účinnosti výběru poplatků 

 Dalším rizikem stávajícího stavu je nízká účinnost výběru časových poplatků, protože 
stávající systém neumožňuje důslednější kontrolu vozidel z důvodu využívání pouze 
vizuální kontroly realizovanou pozorováním a dalekohledem. Naproti tomu zavedením 
automatizovaného systému kontroly vozidel prostřednictvím videodetekce bude 
zajištěno důslednější postihování porušení povinnosti uhradit časový poplatek..  

1.6.2 Hodnocení identifikovaných rizik 

Pro výše uvedená identifikovaná rizika bylo provedeno jejich vyhodnocení s výsledky 
uvedenými níže. 
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1.6.2.1 Hodnotící škála 

Pravděpodobnost  Dopad  

Velmi nízká 1 Velmi nízká závažnost 1 

Nízká 2 Nízká závažnost 2 

Střední 3 Střední závažnost 3 

Vysoká 4 Vysoká závažnost 4 

Velmi vysoká 5 Velmi vysoká 
závažnost 

5 

 
 Vysoké riziko 

 Střední riziko 
 Nízké riziko 

1.6.2.2 Ohodnocení jednotlivých rizik  

 Pravděpodobnost 
výskytu 

Dopad 
výskytu 

Celkem 
hodnocení 

Riziko padělání papírových kupónů 4 4 16 

Riziko nepřiměřeně vysokých transakčních 
nákladů v důsledku existence papírových 
kupónů (nerespektování principu péče 
řádného hospodáře) 

4 5 20 

Riziko nemožnosti aplikovat moderní 
nástroje prodeje a úhrady 

5 3 15 

Riziko nedostupnosti papírových kupónů 4 4 16 

Riziko zničení, ztráty či krádeže papírového 
kupónu 

3 3 9 

Riziko duplicitních nákupů na straně 
uživatelů 

2 2 4 

Riziko zbytečného zatěžování životního 
prostředí likvidací papírových kupónů 

5 5 25 

Riziko nízké účinnosti výběru poplatků 5 5 25 

 

1.6.2.3 Matice detekovaných rizik 

 
Velmi nízká 
intenzita 
dopadu 

Nízká intenzita 
dopadu 

Střední intenzita 
dopadu 

Vysoká intenzita 
dopadu 

Velmi vysoká 
intenzita 
dopadu 

Velmi vysoká 
pravděpodobnost 

    

- Riziko nízké 
účinnosti výběru 
poplatků 
 - Riziko zbytečného 
zatěžování 
životního prostředí 
likvidací papírových 
kupónů 
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Vysoká 
pravděpodobnost 

   

 - Riziko padělání 
papírových kupónů 
 - Riziko 
nedostupnosti 
papírových kupónů 

Riziko nepřiměřeně 
vysokých 
transakčních 
nákladů 

Střední 
pravděpodobnost 

  

Riziko zničení, 
ztráty či krádeže 
papírového 
kupónu 

 

Riziko nemožnosti 
aplikovat moderní 
nástroje prodeje a 
úhrady 

Nízká 
pravděpodobnost 

 

Riziko 
duplicitních 
nákupů na straně 
uživatelů 

   

Velmi nízká 
pravděpodobnost 

     

1.6.3 Souhrn zhodnocení rizik 

Součástí RIA nemá být plán boje s identifikovanými riziky ani návrh opatření. Proto byly 
provedeny pouze analýza a hodnocení jednotlivých rizik stávající varianty. 

Jako závažná byla identifikována výše popsaná rizika s výsledným hodnocením vysoké a 
střední. Cílem výběru nejvhodnější varianty je eliminace závažných rizik. 

2 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

Při řešení otázky budoucnosti systému časového zpoplatnění v ČR se ověřovaly následující 
varianty, které byly předmětem Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů 
sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR, 
která byla vytvořena jako jeden z podkladů pro objektivní rozhodování Státního fondu dopravní 
infrastruktury o dalším postupu v této věci 

0) VARIANTA 0: stávající řešení prostřednictvím „papírových“ dálničních kupónů; 

1) VARIANTA 1: technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím video-
identifikace státní poznávací značky vozidla; 

2) VARIANTA 2: technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím 
mikrovlnných DSRC palubních jednotek; 

3) VARIANTA 3: technické řešení založené na identifikaci vozidel prostřednictvím 
dálničních nálepek s RFID čipem; 

4) VARIANTA 4: technické řešení založené na kontrole úhrady časových poplatků 
prostřednictvím satelitních palubních jednotek - vzhledem k velmi vysokým 
investičním nákladům nebude tato varianta podrobena dalšímu hodnocení. 

2.1 Stručný popis variant 

Jednotlivé varianty byly podrobně zhodnoceny. V následující části tak bude uveden pouze 
sumář hodnocení jednotlivých variant. 

Varianta 0  

znamená zachování a prodloužení stávajícího způsobu, rozsahu a stavu časového zpoplatnění 
na další období. Varianta 0 slouží jako srovnávací základna pro hodnocení ostatních variant 
technického řešení výběru časových poplatků za užívání zpoplatněných komunikací vozidly s 
hmotností pod 3,5 tuny. 
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Varianta 1 (nebo také „varianta Videotolling“)  

znamená nové technické řešení k prokazování a kontrole úhrady časového poplatku za užívání 
zpoplatněných komunikací vozidly s hmotností pod 3,5 tuny. Vozidla v systému časového 
zpoplatnění a úhrada časových poplatků (včetně osvobozených vozidel) budou pouze evidovány 
v databázi, klíčovým údajem bude státní poznávací značka a stát registrace vozidla. Kontrola se 
bude uskutečňovat kamerovým systémem a rozpoznáním tabulky se státní poznávací značkou 
vozidla a následným porovnáním získaných údajů z provozu s evidencí časových poplatků v 
databázi. 

Varianta 2 (nebo také „varianta Mikrovlnná “)  

znamená nové technické řešení k prokazování a kontrole úhrady časového poplatku za užívání 
zpoplatněných komunikací vozidly s hmotností do 3,5 tuny. Vozidla v systému časového 
zpoplatnění budou vybavena elektronickým palubním zařízením (OBU). V této variantě se 
navrhuje využít jednotek, využívajících mikrovlnnou komunikaci krátkého dosahu na frekvenci 
5,8 GHz, vyhrazenou pro telematické aplikace v dopravě. 

Varianta 3 (nebo také „varianta RFID“)  

znamená doplnění technického řešení časového zpoplatnění založeného na dálničních 
kupónech o možnost elektronické kontroly bez nutnosti vozidlo zastavit, snížit rychlost jízdy nebo 
použít vyhrazený jízdní pruh. Dálniční kupóny ve formě nálepky budou kromě ochranných prvků 
doplněny o RFID identifikační čip, který elektronickou kontrolu umožní. 

3 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

3.1 Identifikace nákladů 

3.1.1 Varianta 0 – Papírové kupóny  

Provozní náklady  

Provozní náklady se skládají zejména z nákladů na výrobu dálničních kupónů a z provizí z 
prodeje dálničních kupónů. Provize z prodeje (ve formě procenta z výnosů) vychází z předpokladu 
SFDI, a je od roku 2015 konstantní ve výši 4,6 % bez DPH. Náklady na výrobu dálničních kupónů 
včetně veškerých souvisejících nákladů vycházejí z předpokladu SFDI na tyto náklady v rámci 
emise pro rok 2014. Výše těchto nákladů ve stálých cenách roste se zvyšováním počtu prodaných 
kupónů.  

Náklady na dohled – Policie ČR a orgány Celní správy ČR  

Policie ČR ani orgány Celní správy ČR samostatně nesledují náklady na kontrolu časového 
zpoplatnění.  

 Z kontrolní zprávy NKÚ 12/12 z roku 2012 vyplývá, že celkové náklady Generálního 
ředitelství cel na kontrolu zpoplatněných komunikací (na výkonové i časové 
zpoplatnění) dosáhly v roce 2011 hodnoty 148 mil. Kč. Tyto náklady byly následně 
upraveny na cenovou úroveň roku 2013. Protože nelze jednoznačně určit náklady 
vztahující se k časovému zpoplatnění, byly tyto náklady odhadnuty ve výši 40 % výše 
uvedených celkových nákladů. Tento odhad řádově odpovídá poměru počtu zjištěných 
porušení právních předpisů v časovém a výkonovém zpoplatnění dle statistiky 
kontrolní činnosti v systému elektronického mýtného a v systému časového 
zpoplatnění za celou ČR v roce 2012.  

 Pro odhad nákladů Policie ČR na kontrolu zpoplatněných komunikací byly použity 
počty přestupků vyřešené na místě v blokovém řízení pro rok 2012, předpoklady doby 
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trvání řešení jednoho přestupku, průměrného platu a dalších souvisejících provozních 
nákladů (provozní náklady na vozidla a krycí příspěvek na administrativní náklady). 

3.1.2 Varianta 1 – Videotolling 

Investiční náklady  

Celkové investiční náklady jsou tvořeny investičními náklady na dohled realizovaný na 
pozemní komunikaci, na centrální evidenční systém úhrad časových poplatků a evidenční systém 
osvobození od časového poplatku a na systém podpory uživatelů.  

 Investiční náklady na dohled jsou tvořeny zejména náklady na vybavení orgánů 
zajišťujících kontrolu úhrady časového poplatku příslušným vybavením (jedná se např. 
o kameru zajišťující přečtení státní poznávací značky, komunikační zařízení a 
zobrazovací zařízení (notebook)) a dále automobil v celkové v částce cca 1 mil. Kč 
s předpokladem 10 – 15 vozidel,  

 Investiční náklady a obousměrné kontrolní zařízení na komunikacích (brány, ocelové 
konstrukce) včetně přípojek energií a telekomunikací, dokumentace a inženýringu. 
Investiční náklady jsou odhadnuty v průměrné výši 1,7 mil. Kč na jedno kontrolní 
stanoviště, což odpovídá obvyklým nákladům na vybudování jedné kontrolní brány pro 
pokrytí směrově rozdělené komunikace o dvou jízdních pruzích v daném směru. 
Kvalifikovaný odhad počtu kontrolních stanovišť bude v rozsahu 10-15.  

 

  

 Investiční náklady na dohled dále také zahrnují vyvolané náklady na změnu 
dopravního značení na hraničních přechodech.  

 Investiční náklady na centrální evidenční systém zahrnují náklady na vybudování 
centrálního systému, evidenci časových poplatků a sledování provedených úhrad a byly 
odhadnuty jednorázově ve výši 17 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na 
pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat do 10 mil. 
transakčních záznamů za rok. Investiční náklady zahrnují také systémovou integraci s 
finančními institucemi, zkoušky, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz. Náklady na 
integraci se systémy centrálního registru vozidel MD ČR, systémy základních registrů 
MV ČR a registrů MPSV budou ve výši 25-30 mil. Kč. 

 Investiční náklady na systém podpory uživatelů obsahuje zejména náklady na 
internetový portál, mobilní aplikace a systémovou integraci s dalšími systémy v celkové 
hodnotě 16 mil. Kč a dále náklady související s vybavením obchodních míst (POS). 
Náklady na vybavení jednoho POS jsou odhadnuty ve výši 15 tis. Kč, uvažovaná hustota 
rozmístění činí v průměru 1 POS na 8 km zpoplatněné sítě komunikací. Navržená 
hustota rozmístění POS se jeví jako dostatečná s ohledem na možnost uhradit časový 
poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů.  

Provozní náklady  

Provozní náklady jsou tvořeny náklady na provoz vybudované infrastruktury a náklady na 
implementaci a administraci projektu.  

 Provozní náklady na dohled zahrnují energie, telekomunikační služby a provozní 
(preventivní a následnou) údržbu. Celkové roční provozní náklady na 1 bránu jsou 
odhadnuty ve výši 160 tis. Kč.  

 Provozní náklady centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci 
časových poplatků a sledování provedených úhrad zahrnují nájmy prostoru, energie, 
telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto 
roční náklady jsou uvažovány ve výši 17 mil. Kč.  
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 Provozní náklady na systém podpory uživatelů zahrnují náklady na provoz portálu a 
platebních bran a náklady na provoz call centra. Tyto náklady jsou odhadovány ve výši 
20,3 mil. Kč ročně. Dále jsou uvažovány náklady na pronájem POS obsahující provozní 
obsluhu a údržbu POS ve výši 90 tis. Kč ročně na jednu POS.  

 Náklady na implementaci zahrnují zejména náklady na propagaci změny systému 
časového zpoplatnění, na poradenské služby související s výběrem dodavatele a na 
projektový management. Náklady na tuto činnost jsou odhadovány v řádu miliónů Kč 
ročně. 

 Provozní náklady spojené s využitím elektronických platebních bran (internetové 
bankovnictví, platební terminály). Celkový objem těchto plateb je odhadnut ve výši 70 
% z celkových tržeb z úhrady časových poplatků, výše poplatku za použití 
elektronických platebních bran je předpokládána ve výši 0,75 %.  

Celkové předpokládané roční náklady na provoz systému včetně rozpuštění investičních 
nákladů jsou uvažovány v optimální variantě ve výši 2,8% z výnosů, v minimální variantě ve výši 
4,5% z výnosů. 

Negativně může být vnímána nová povinnost osob osvobozených od úhrady časového 
poplatku provádět zápis v databázi osvobozených vozidel. Bez provedení zápisu osvobozeného 
vozidla do systému není možné jeho provozování po zpoplatněné síti bez uhrazeného poplatku. 
Nezaregistrované vozidlo by bylo zaznamenáno jako vozidlo bez uhrazeného poplatku, tedy 
vozidlo dopouštějící se porušení zákonné povinnosti. 

Náklady na dohled – Policie ČR a Celní správa  

Náklady Policie ČR a orgánů Celní správy ČR na kontrolu časového zpoplatnění vykonávanou 
na místě vycházejí ze stejných principů jako v případě nulové varianty. V souvislosti s 
předpokládaným efektivnějším enforcementem dané technické varianty lze nicméně 
předpokládat navýšení počtu řešených přestupků oproti nulové variantě (vzroste agenda), ale 
rovněž dojde k navýšení příjmů státního rozpočtu. 

3.1.3 Varianta 2 – Mikrovlnná 

Investiční náklady 

Celkové investiční náklady jsou tvořeny investičními náklady na dohled, na centrální 
evidenční systém a na systém podpory uživatelů. 

 Investiční náklady na dohled jsou tvořeny zejména náklady na obousměrné kontrolní 
zařízení na komunikacích (brány, ocelové konstrukce) včetně přípojek energií a 
telekomunikací, dokumentace a inženýringu. Investiční náklady jsou odhadnuty v 
průměrné výši 4,6 mil. Kč na jedno kontrolní stanoviště, což odpovídá obvyklým 
nákladům na vybudování jedné kontrolní brány pro pokrytí směrově rozdělené 
komunikace o dvou jízdních pruzích v daném směru. Kvalifikovaný odhad počtu 
kontrolních bran je stanoven na základě předpokládané hustoty rozmístění stanovišť, 
která je 1 stanoviště v průměru na 40 km zpoplatněné sítě komunikací. 

 Investiční náklady na dohled dále zahrnují náklady na kontrolní zařízení pro Policii ČR 
a Celní správu (v počáteční hodnotě 4 mil. Kč s následnou průběžnou obměnou těchto 
zařízení) a náklady na centrální systém pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat 
včetně softwaru, umístění, instalace a oživení systému, počátečního nastavení, 
zaškolení obsluhy a vyzkoušení. Tyto investiční náklady jsou odhadnuty jednorázově v 
částce 33 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů 
obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat data z 30 až 43 kontrolních stanovišť. Odhad 
zahrnuje také náklady na integraci se systémy dopravně-správních agend MD ČR a 
systémy základních registrů MV ČR. 
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 Investiční náklady na dohled dále také zahrnují vyvolané náklady na změnu 
dopravního značení na hraničních přechodech. 

 Investiční náklady na centrální evidenční systém zahrnují náklady na vybudování 
centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a 
sledování provedených úhrad a byly odhadnuty jednorázově ve výši 17 mil. Kč, což 
odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu 
s kapacitou zpracovat do 10 mil. transakčních záznamů za rok. Investiční náklady 
zahrnují také systémovou integraci s finančními institucemi, zkoušky, komplexní 
vyzkoušení a zkušební provoz. 

 Investiční náklady na systém podpory uživatelů obsahuje zejména náklady na 
internetový portál, mobilní aplikace a systémovou integraci s dalšími systémy v celkové 
hodnotě 16 mil. Kč a dále náklady související s vybavením obchodních míst (POS). 
Náklady na vybavení jednoho POS jsou odhadnuty ve výši 22 tis. Kč, uvažovaná hustota 
rozmístění činí v průměru 1 POS na 8 km zpoplatněné sítě komunikací. Navržená 
hustota rozmístění POS se jeví jako dostatečná s ohledem na možnost opakovaně hradit 
časový poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů 

Provozní náklady 

Provozní náklady jsou tvořeny náklady na provoz vybudované infrastruktury, náklady na 
logistiku palubních jednotek a náklady na implementaci a administraci projektu. 

 Provozní náklady na dohled zahrnují energie, telekomunikační služby a provozní 
(preventivní a následnou) údržbu. Celkové roční provozní náklady na 1 bránu jsou 
odhadnuty ve výši 210 tis. Kč. 

 Provozní náklady centrálního systému pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat 
zahrnují činnost operátorů, nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční 
poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto celkové roční provozní náklady jsou 
odhadnuty v hodnotě 16,3 mil. Kč. 

 Provozní náklady centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci 
časových poplatků a sledování provedených úhrad zahrnují nájmy prostoru, energie, 
telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto 
roční náklady jsou uvažovány ve výši 17 mil. Kč. 

 Provozní náklady na systém podpory uživatelů zahrnují náklady na provoz portálu a 
platebních bran a náklady na provoz call centra. Tyto náklady jsou odhadovány ve výši 
20,3 mil. Kč ročně. Dále jsou uvažovány náklady na pronájem POS obsahující provozní 
obsluhu a údržbu POS ve výši 120 tis. Kč ročně na jednu POS. 

 Provozní náklady související s prodejem každé palubní jednotky (dále také „OBU“) jsou 
odhadovány ve výši 10 Kč za každý relevantní pohyb (prodej) OBU a obsahují nejen 
samotnou distribuci, ale také náklady na potřebnou kontrolu OBU, její údržbu a 
přípravu k expedici. 

 Náklady na implementaci zahrnují zejména náklady na propagaci změny systému 
časového zpoplatnění, na poradenské služby související s výběrem dodavatele a na 
projektový management. V letech 2014-2016   byly tyto náklady odhadovány v celkové 
výši 40 mil. Kč, od roku 2017 bylo uvažováno s 3 mil. Kč ročně. 

 Provozní náklady spojené s využitím elektronických platebních bran (internetové 
bankovnictví, platební terminály). Celkový objem těchto plateb je odhadnut ve výši 70 
% z celkových tržeb z úhrady časových poplatků, výše poplatku za použití 
elektronických platebních bran je předpokládána ve výši 0,75 %. 

 Náklady na administraci projektu obsahují především osobní náklady na nový 
specializovaný útvar, který se bude zabývat vymáháním nezaplacených poplatků, 
administrací a kontrolou projektu. Dle předběžného odhadu bude potřeba 25 expertů 
(jejich počet se bude zvyšovat s rozšiřováním zpoplatněné sítě komunikací) s odměnou 
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na úrovni průměrného platu v ČR (ve státní správě). V případě dodavatelského modelu 
„Komplexní služba“ jsou tyto náklady přímo alokovány na SFDI pouze z jedné čtvrtiny, 
většinu činností by vykonával Poskytovatel komplexní služby v rámci platby za 
dostupnost. 

Náklady na palubní jednotky 

Náklady na palubní jednotku (OBU) jsou předpokládány ve výši 400 Kč, což odpovídá 
obvyklým nákladům na jednotku s požadovaným rozsahem funkčnosti. V souvislosti s 
předpokládaným technologickým vývojem dochází každých 5 let ke snížení jednotkové ceny o 10 
%. 

 Pro rok 2015 bylo uvažováno předzásobení ve výši 80 % celkového potřebného objemu 
OBU pro roční poplatky. Tento předpoklad vychází z rozložení prodeje ročních 
poplatků, kdy k nejvyšším prodejům dochází na přelomu roku. 

 Předpokládaná návratnost OBU je v případě desetidenních a měsíčních poplatků 
uvažována na úrovni 90 %, v případě ročních OBU je předpokládaná návratnost 95 %. 
Tento předpoklad vychází ze zkušeností se zavedením elektronického systému 
výkonového zpoplatnění v České republice, kdy krátkodobé poplatky jsou využívány 
tranzitní dopravou, kde návratnost je nižší, než v případě ročních poplatků. 

 Celková rezerva OBU je uvažována na úrovni 10 %, která slouží např. k pokrytí 
distribuce, nutné údržbě, či přípravě k expedici. 

 Předpokládaná životnost OBU je 5 let. 

 Celkové množství potřebných OBU je kalkulováno na základě historické sezónnosti, 
předpokládané návratnosti, životnosti a obrátky OBU. Sezónnost poptávky byla 
zjištěna extrapolací prodeje desetidenních a měsíčních dálničních kupónů v letech 
2008 až 2012. Uvažovaná obrátka OBU pro desetidenní poplatky je 0,75 měsíce a 
obrátka OBU pro měsíční poplatky pak 1,5 měsíce.  

Celkové předpokládané roční náklady na provoz systému včetně rozpuštění investičních nákladů 
jsou uvažovány ve výši 15,32% z výnosů. 

Náklady na dohled – Policie ČR a Celní správa 

Náklady Policie ČR a orgánů Celní správy ČR na kontrolu časového zpoplatnění vykonávanou 
na místě vycházejí ze stejných principů jako v případě nulové varianty. V souvislosti s 
předpokládaným efektivnějším enforcementem dané technické varianty lze nicméně 
předpokládat navýšení počtu řešených přestupků oproti nulové variantě a související navýšení 
příjmů státního rozpočtu. 

3.1.4 Varianta 3 – RFID  

Investiční náklady  

Celkové investiční náklady jsou tvořeny investičními náklady na dohled, na centrální 
evidenční systém a na systém podpory uživatelů.  

 Investiční náklady na dohled jsou tvořeny zejména náklady na obousměrné kontrolní 
zařízení na komunikacích (brány, ocelové konstrukce) včetně přípojek energií a 
telekomunikací, dokumentace a inženýringu. Investiční náklady jsou odhadnuty v 
průměrné výši 1,8 mil. Kč na jedno kontrolní stanoviště, což odpovídá obvyklým 
nákladům na vybudování jedné kontrolní brány pro pokrytí směrově rozdělené 
komunikace o dvou jízdních pruzích v daném směru. Kvalifikovaný odhad počtu 
kontrolních bran je stanoven na základě předpokládané hustoty rozmístění stanovišť, 
která je 1 stanoviště v průměru na 40 km zpoplatněné sítě komunikací.  

 Investiční náklady na dohled dále zahrnují náklady na centrální systém pro zpracování 
a vyhodnocení kontrolních dat včetně softwaru, umístění, instalace a oživení systému, 
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počátečního nastavení, zaškolení obsluhy a vyzkoušení. Tyto investiční náklady jsou 
odhadnuty jednorázově v částce 33 mil. Kč, což odpovídá obvyklým nákladům na 
pořízení informačních systémů obdobného rozsahu s kapacitou zpracovat data z 30 až 
43 kontrolních stanovišť. Odhad zahrnuje také náklady na integraci se systémy 
dopravně-správních agend MD ČR a systémy základních registrů MV ČR.  

 Investiční náklady na dohled dále také zahrnují vyvolané náklady na změnu 
dopravního značení na hraničních přechodech.  

 Investiční náklady na centrální evidenční systém zahrnují náklady na vybudování 
centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci časových poplatků a 
sledování provedených úhrad a byly odhadnuty jednorázově ve výši 17 mil. Kč, což 
odpovídá obvyklým nákladům na pořízení informačních systémů obdobného rozsahu 
s kapacitou zpracovat do 10 mil. transakčních záznamů za rok. Investiční náklady 
zahrnují také systémovou integraci s finančními institucemi, zkoušky, komplexní 
vyzkoušení a zkušební provoz.  

 Investiční náklady na systém podpory uživatelů obsahuje zejména náklady na 
internetový portál, mobilní aplikace a systémovou integraci s dalšími systémy v celkové 
hodnotě 16 mil. Kč a dále náklady související s vybavením obchodních míst (POS). 
Náklady na vybavení jednoho POS jsou odhadnuty ve výši 15 tis. Kč, uvažovaná hustota 
rozmístění činí v průměru 1 POS na 8 km zpoplatněné sítě komunikací. Navržená 
hustota rozmístění POS se jeví jako dostatečná s ohledem na možnost opakovaně hradit 
časový poplatek prostřednictvím elektronických prodejních kanálů.  

Provozní náklady  

Provozní náklady jsou tvořeny z nákladů na výrobu dálničních kupónů, z provizí z prodeje 
dálničních kupónů, z nákladů na provoz vybudované infrastruktury a z nákladů na implementaci 
a administraci projektu.  

 Náklady na výrobu dálničních kupónů včetně veškerých souvisejících nákladů byly 
odhadnuty ve výši 20,9 Kč za 1 dálniční kupón.  

 Úspora počtu desetidenních a měsíčních dálničních kupónů způsobená opakovaným 
využitím je odhadnuta ve výši 5 %.  

 Distribuční rezerva dálničních kupónů je uvažována ve výši 11 %. Tento předpoklad 
vychází z podkladů SFDI týkajících se nulové varianty (papírové kupóny).  

 Provozní náklady na dohled zahrnují energie, telekomunikační služby a provozní 
(preventivní a následnou) údržbu. Celkové roční provozní náklady na 1 bránu jsou 
odhadnuty ve výši 200 tis. Kč.  

 Provozní náklady centrálního systému pro zpracování a vyhodnocení kontrolních dat 
zahrnují činnost operátorů, nájmy prostoru, energie, telekomunikační služby, licenční 
poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto celkové roční provozní náklady jsou 
odhadnuty v hodnotě 16,3 mil. Kč.  

 Provozní náklady centrálního systému pro vedení zákaznických účtů, evidenci 
časových poplatků a sledování provedených úhrad zahrnují nájmy prostoru, energie, 
telekomunikační služby, licenční poplatky, provozní údržbu a správu systému. Tyto 
roční náklady jsou uvažovány ve výši 17 mil. Kč.  

 Provozní náklady na systém podpory uživatelů zahrnují náklady na provoz portálu a 
platebních bran a náklady na provoz call centra. Tyto náklady jsou odhadovány ve výši 
20,3 mil. Kč ročně. Dále jsou uvažovány náklady na pronájem POS obsahující provozní 
obsluhu a údržbu POS ve výši 90 tis. Kč ročně na jednu POS.  

 Provozní náklady související s logistikou dálničních kupónů jsou odhadovány ve výši 3 
Kč za 1 dálniční kupón a obsahují nejen samotnou distribuci, ale také přípravu k 
expedici.  
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 Náklady na implementaci zahrnují zejména náklady na propagaci změny systému 
časového zpoplatnění, na poradenské služby související s výběrem dodavatele a na 
projektový management. V letech 2014-2016 byly tyto náklady odhadovány v celkové 
výši 30 mil. Kč, od roku 2017 bylo uvažováno s 3 mil. Kč ročně.  

 Provozní náklady spojené s využitím elektronických platebních bran (internetové 
bankovnictví, platební terminály). Celkový objem těchto plateb je odhadnut ve výši 70 
% z celkových tržeb z úhrady časových poplatků, výše poplatku za použití 
elektronických platebních bran je předpokládána ve výši 0,75 %.  

 Náklady na administraci projektu obsahují především osobní náklady na nový 
specializovaný útvar, který se bude zabývat vymáháním nezaplacených poplatků, 
administrací a kontrolou projektu. Dle předběžného odhadu bude potřeba 25 expertů 
(jejich počet se bude zvyšovat s rozšiřováním zpoplatněné sítě komunikací) s odměnou 
na úrovni průměrného platu v ČR (ve státní správě). V případě dodavatelského modelu 
„Komplexní služba“ jsou tyto náklady přímo alokovány na SFDI pouze z jedné čtvrtiny, 
většinu činností by vykonával Poskytovatel komplexní služby v rámci platby za 
dostupnost.  

Celkové předpokládané roční náklady na provoz systému včetně rozpuštění investičních nákladů 
jsou uvažovány ve výši 7,42% z výnosů. 

Náklady na dohled – Policie ČR a Celní správa  

Náklady Policie ČR a orgánů Celní správy ČR na kontrolu časového zpoplatnění vykonávanou 
na místě vycházejí ze stejných principů jako v případě nulové varianty. V souvislosti s 
předpokládaným efektivnějším enforcementem dané technické varianty lze nicméně 
předpokládat navýšení počtu řešených přestupků oproti nulové variantě a související navýšení 
příjmů státního rozpočtu. 

3.2 Identifikace přínosů 

3.2.1 Varianta 0 – Papírové kupóny  

Předpokládané výnosy z časového zpoplatnění v analyzovaném období jsou založeny na 
odhadu výnosů z prodeje dálničních kupónů uvažovaných v Návrhové variantě financování dle 
koncepce Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (nezvyšování ceny časového zpoplatnění ve 
stálých cenách).  

Předpokládaná výše výnosů z pokut ukládaných příkazem na místě vychází ze statistik Policie 
České republiky a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok.  

3.2.2 Varianta 1 – Videotolling 

Výnosy se skládají z výnosů z tržeb z časových poplatků a výnosů z pokut.  

 Výnosy z tržeb z časových poplatků jsou založeny na stejné projekci jako v případě 
nulové varianty, s výjimkou výnosů z prodeje desetidenních kupónů. Na základě 
zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České 
republice lze předpokládat navýšení ročního prodeje těchto kupónů o 2,4 %, neboť 
efektivnější systém dohledu přiměje ke koupi některé z uživatelů, kteří současný 
systém obcházejí. Odhad růstu pro optimistickou variantu finálního návrhu byl 
navýšen na 5 %.  

 Předpokládaná výše výnosů z pokut ukládaných příkazem na místě vychází ze statistik 
Policie ČR a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok.  

 Tato varianta přináší uživatelům zpoplatněných komunikací moderní a uživatelsky 
přívětivé nástroje a prostředí pro úhradu časových poplatků, které nelze vyjádřit 
finančně. 
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 Pozitivně úprava dopadá především na občany a podnikatele, kterým je zpřístupněn 
elektronický způsob úhrady časového poplatku bez nutnosti pořízení, vylepení a 
odstranění papírového kupónu, jako tomu je v současné době. Díky možnosti uhrazení 
poplatku s využitím elektronických obchodních kanálů se rozšiřuje možnost 
distribuční sítě. 

 Pro podnikatele změna přináší zjednodušení procesu úhrady časového poplatku pro 
celou flotilu vozidel daného subjektu (uhrazení provede např. správce vozového parku 
bez nutnosti fyzického vylepení kupónů apod.). 

 Prováděná kontrola bude důslednější a efektivnější v rámci videodetekce státních 
poznávacích značek. 

3.2.3 Varianta 2 – Mikrovlnná 

Výnosy se skládají z výnosů z tržeb z časových poplatků, z výnosů z propadnutých kaucí za 
nevrácené OBU jednotky a výnosů z pokut. 

 Výnosy z tržeb z časových poplatků jsou založeny na stejné projekci jako v případě 
nulové varianty, s výjimkou výnosů z prodeje desetidenních kupónů. Na základě 
zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České 
republice lze předpokládat navýšení ročního prodeje těchto kupónů o 4 %, neboť 
efektivnější systém dohledu přiměje ke koupi některé z uživatelů, kteří současný 
systém obcházejí. 

 Výnosy z propadnutých kaucí jsou odhadnuty na základě odhadu výše kauce (u 
mikrovlnných OBU ve výši nákladů na pořízení OBU) a odhadu počtu propadnutí kauce. 

 Předpokládaná výše výnosů z pokut ukládaných příkazem na místě vychází ze statistik 
Policie ČR a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok. 

3.2.4 Varianta 3 – RFID  

Výnosy se skládají z výnosů z tržeb z časových poplatků a výnosů z pokut.  

 Výnosy z tržeb z časových poplatků jsou založeny na stejné projekci jako v případě 
nulové varianty, s výjimkou výnosů z prodeje desetidenních kupónů. Na základě 
zkušeností se zavedením elektronického systému výkonového zpoplatnění v České 
republice lze předpokládat navýšení ročního prodeje těchto kupónů o 4 %, neboť 
efektivnější systém dohledu přiměje ke koupi některé z uživatelů, kteří současný 
systém obcházejí.  

 Předpokládaná výše výnosů z pokut ukládaných příkazem na místě vychází ze statistik 
Policie ČR a Generálního ředitelství cel, a byla odhadnuta ve výši 32,6 mil. Kč/rok.  

3.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Na základě analýzy nákladů a přínosů variant lze konstatovat tyto závěry. Procentní podíl 
nákladů na výnosech pro jednotlivé varianty je následující: 

 Varianta 0 – Papírové kupóny             6,31 % 

 Varianta 1 – Videotolling                           3,78 %  

 Varianta 2 – Mikrovlnná            15,32 % 

 Varianta 3 – RFID               7,42 % 

U varianty 1 byl odhadnut podíl nákladů na výnosech na úrovni 3,78 %, jsou tedy nejnižší ze 
všech variant. 
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3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů  

V této části bude provedeno vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant (u varianty 
videotolling ve dvou podvariantách): 

 varianta I. – minimální: tato varianta počítá s podílem 4,5 % nákladů na výnosech;  

 varianta II. – optimální: tato varianta počítá s podílem 2,8 % nákladů na výnosech 

Tab. 3 Odhad vývoje výnosů a nákladů za jeden kalendářní rok (výpočet za emisi 2015) 

Položka (mil. Kč) Papírové 
kupóny 

Emise 2015 

Videotolling Mikrovlnná RFID 

Snížení nákladů během 
zadávacího řízení 

 
Var. I 

minimální 

Var. II 

optimální 

  

Výnosy z prodeje kupónů 4 400  4 400 4 400 4 400 4 400 

Zvýšení výběru od neplatících 
uživatelů (+5%) 

0 220 220 220 220 

VÝNOSY CELKEM 4 400 4 620 4 620 4 620  4 620 

Náklady na tisk kupónů 30  0 0 0 0 

Náklady na distribuci kupónů (v 
% z výnosů, včetně DPH)  

5,6 %     

Náklady na provoz systému (v 
% z výnosů; včetně rozpuštění 
investičních nákladů) 

- 4,5 % 2,8 % 15,32% 7,42% 

Náklady na distribuci kupónů (v 
mil. Kč)  

250 - -  - - 

Náklady na provoz systému 
časového zpoplatnění (v mil. Kč; 
včetně rozpuštění investičních 
nákladů) 

- 240 160 738 373 

      

NÁKLADY CELKEM 280 240 160 738 373 

CELKOVÝ ROČNÍ ČISTÝ PŘÍJEM 
SFDI  

4 120 4 380 4 460 3 882 4 247 

tj. rozdíl oproti současnému 
systému (v mil. Kč) 

0 260 340 -238 127 

tj. rozdíl oproti současnému 
systému 

0 % + 6 % + 8 % -6% +3% 

 

Lze předpokládat, že v případě zavedení nového způsobu úhrady časového poplatku a její 
kontroly dojde k navýšení příjmu SFDI o 6 až 8 %. I v případě, že by nedošlo k navýšení výnosů od 
současných neplatících uživatelů, došlo by i tak k navýšení příjmů oproti současnému stavu ve 
výši od 40 do 120 mil. Kč ročně, což znamená navýšení od 1 do 3 %. V rámci zadávacího řízení na 
provozovatele/dodavatele systému bude stanovena podmínka nepřekročení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky v rámci podaných nabídek, aby nemohlo dojít k překročení nákladů na 
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zavedení a provozování systému oproti současnému stavu. Jako mezní hodnota se předpokládá 
stanovení maximální hodnoty provize pro provozovatele systému na 4,5 % z výnosů z prodeje 
kupónů ročně. Hodnota 2,8 % ve variantě II je použita na základě zkušenosti se zaváděním 
obdobného systému na Slovensku, kde vítězná nabídka obsahovala hodnotu 2,78 %.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude odvozena od výše násobku ročních nákladů, ve 
kterých budou zahrnuty i investiční náklady. V současném stavu rozpracování projektu se jeví 
jako vhodné uvažovat o délce projektu do 10 let v závislosti na řešení dodavatelského modelu. 
Náklady by za období 10 let odpovídaly výši od 1,60 mld. Kč do 2,40 mld. Kč.  

Z tabulky rovněž vyplývá, že v případě varianty RFID by došlo ke zvýšení příjmů SFDI o 3%, 
v případě varianty mikrovlnné by naopak došlo k poklesu příjmů SFDI o 6%. 

Z výše uvedeného ekonomického hodnocení je zjevné, že záměr přináší především nové 
možnosti úhrady, prokazování a kontroly uhrazení dálničních kupónů a tím přináší zvýšený 
komfort pro uživatele a nové možnosti efektivnější a důslednější kontroly uhrazených poplatků 

4 STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

Z hlediska stanovených cílů je pořadí variant následující: 

1) Varianta 1 – Videotolling     

2) Varianta 0 – Papírové kupóny  

3) Varianta 3 – RFID    

4) Varianta 2 – Mikrovlnná    

Nejlepší hodnocení získala varianta založená na videotechnologii. 

Jako nejvhodnější technické řešení z hlediska splnění provozních a technických potřeb se jeví 
řešení založené na video identifikaci vozidel. Nulová varianta v dílčích kritériích nevyhovuje 
základním cílům systému, neboť neumožňuje zavedení uživatelsky příznivého způsobu 
bezhotovostní úhrady časového poplatku, ani neumožňuje zvýšení účinnosti výběru časových 
poplatků na základě důslednějšího a účinnějšího kamerového systému kontroly vozidel , tzn. bez 
vizuální kontroly nebo použití dalekohledu. 

Varianta technického řešení výběru časových poplatků založená na video identifikaci vozidel 
získala výrazně lepší hodnocení než nulová varianta díky vyššímu uživatelskému komfortu, 
především elektronickým prodejním kanálům a také díky možnosti zavést systematickou 
průběžnou kontrolu placení poplatků (s možností statistického sledování vozidel, které využívají 
zpoplatněné pozemní komunikace bez uhrazeného časového poplatku a předání statistických dat 
orgánům Celní správy ČR). Na druhé straně má mírně snížené hodnocení pro nižší spolehlivost 
video identifikace za zhoršených povětrnostních podmínek.  

S využitím videodetekce státních poznávacích značek (jakožto jednoznačného identifikátoru 
vozidla) projíždějících vozidel je možné vytvořit systém, který oproti současnému způsobu 
nabídne možnost účinnější kontroly uhrazení časového poplatku za konkrétní vozidlo podléhající 
časovému zpoplatnění a uživatelům možnost on-line úhrady (i prostřednictvím mobilních aplikací 
a dalších platebních kanálů) časového poplatku. Přehled uhrazených poplatků za jednotlivá 
vozidla bude uchovávat centrální databáze. 

Využití videotechnologie (také videodetekce, videotolling, apod.) znamená nové technické 
řešení k prokazování a kontrole úhrady časového poplatku za užívání zpoplatněných komunikací 
vozidly s hmotností do 3,5 tuny. Úhrada časového poplatku bude zaznamenána v centrální 
evidenci, a to ve vazbě na státní poznávací značku vozidla. Kontrola se bude uskutečňovat 
kamerovým systémem a rozpoznáním tabulky  se státní poznávací značkou vozidla a následným 
porovnáním s údaji v centrální evidenci. 
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Vozidla nebudou muset být vybavena žádným technickým zařízením, ani jiným označením 
prokazujícím úhradu časového poplatku. Poplatek se bude hradit na obchodním místě nebo 
prostřednictvím elektronických kanálů a údaje o provedené úhradě časového poplatku budou 
zaznamenány v centrální evidenci. V této evidenci budou rovněž vedeny záznamy o vozidlech 
osvobozených od zpoplatnění.  

Tento způsob úhrady časových poplatků umožňuje efektivní řešení vlastní úhrady 
prostřednictvím nových médií a prostředků vzdáleného přístupu – poplatek bude možné uhradit 
prostřednictvím internetu nebo mobilních aplikací pro tablety a chytré telefony. Nároky na počet 
obchodních míst mohou být nižší a s předpokládaným vývojem technického pokroku se jejich 
počet může dále snižovat.  

Změna způsobu úhrady časového poplatku a kontroly bude účelná i v případě, že její 
využitelnost bude časově omezena v souvislosti se změnami nyní zvažovanými orgány Evropské 
unie. Změny diskutované v rámci tzv. silničního balíčku, kterými by mohlo dojít k zavedení 
výkonového zpoplatnění pozemních komunikací i u vozidel s hmotností do 3,5 tuny, by mohly 
nabýt účinnosti v roce 2028. Pokud by byly zvažované změny skutečně přijaty, Česká republika 
by musela zcela ustoupit od časového zpoplatnění, čímž by byl efekt navrhované právní úpravy 
výrazně snížen. Zavedení videotollingu v systému časového zpoplatnění se však vzhledem 
k nízkým nákladům na provoz systému i nízkým investičním nákladům vyplatí i v případě, že by 
došlo od roku 2028 pro vozidla do 3,5 t k přechodu na zpoplatnění výkonové. Dle provedených 
výpočtů bude změna způsobu úhrady časového poplatku a kontroly účelná již v prvním roce 
využívání nového systému.  

Z technologického hlediska je na základě zkušeností  z výkonového zpoplatnění pozemních 
komunikací vhodné vyloučit varianty, které by po uživatelích požadovaly pořizování jakýchkoli 
palubních zařízení. Náklady na distribuci a správu těchto zařízení v objemech odpovídajících 
počtu silničních motorových vozidel o hmotnosti nejvýše 3,5 tuny by byly příliš vysoké. 

Rovněž je vhodné vyloučit variantu založenou na technologii RFID čipu, protože by nedošlo 
ke zvýšení komfortu uživatelů zpoplatněných pozemních komunikací, tedy bylo by nemožné 
aplikovat moderní nástroje pro zakoupení a úhradu časových poplatků. Náklady spojené se 
zajištěním tisku, distribuce a prodeje papírových dálničních kupónů s RFID čipem by převyšovaly 
i náklady u současné varianty papírových dálničních kupónů bez RFID čipu. 

5 IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 

Za samotnou implementaci regulace budou odpovědné Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond 
dopravní infrastruktury, do vynucování regulace pak budou zapojené Policie ČR a orgány Celní 
správy ČR.  

6 PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

Účinnost regulace bude pravidelně hodnocena a přezkoumávána z hlediska účinnosti a 
naplňování daných cílů v rámci každoročně zpracovávané Výroční zprávy Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

Výroční zprávu o činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury sestavuje Státní fond 
dopravní infrastruktury každoročně po skončení rozpočtového roku a v souladu s § 5b odst. 1 
zákona č. 104/ 2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,  
ji předkládá prostřednictvím ministra dopravy k projednání vládě ČR a ke schválení Poslanecké 
sněmově Parlamentu ČR, a to do šesti měsíců po skončení rozpočtového roku. 
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7 KONZULTACE A ZDROJE DAT 

V souvislosti s přípravou této regulace byly provedeny konzultace za účelem nalezení 
optimálního řešení, které bude akceptovatelné pro všechny dotčené subjekty. 

7.1 Provedené konzultace 

Během přípravy regulace byly provedeny konzultace dvojí formou – zaprvé zorganizováním 
jednání u kulatého stolu a zadruhé jednáním s jednotlivými zástupci dotčených subjektů, které 
proběhly v průběhu roku 2016, 2017 a 2018. 

7.1.1 Jednání u kulatého stolu 

Jednání u kulatého stolu se uskutečnilo 14. července 2016 v sídle Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Z pozvaných se dostavili zástupci těchto organizací: 

 Centrum dopravního výzkumu 

 Hospodářská komora České republiky 

 Svaz průmyslu a dopravy – sekce hospodářské politiky 

 Vysoké učení technické v Brně 

7.1.2 Zástupcům těchto organizací byl představen připravovaný záměr a byl jim 
předán k připomínkám materiál „Návrh změny způsobu úhrady časového 
poplatku za užívání pozemních komunikací v ČR“, který byl připraven pro jednání 
Vlády ČR. Jednání s jednotlivými zástupci dotčených subjektů 

Klíčová jednání byla vedena se zástupci následujících subjektů: 

 Ministerstvo dopravy 

 Orgány Celní správy ČR 

 Ředitelství služby dopravní policie ČR 

 Národná diaľničná spoločnosť 

 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

S jednotlivými subjekty byly řešeny následující okruhy. 

Ministerstvo dopravy 

Průběžné připomínkování materiálu „Návrh změny způsobu úhrady časového poplatku za 
užívání pozemních komunikací v ČR“, který byl připraven pro jednání Vlády ČR s odbory 
pozemních komunikací, legislativním odborem a odborem strategie. 

 

Národná diaľničná spoločnosť 

Se zástupci NDS na Slovensku proběhlo jednání 9. 2. 2016. Řešeny byly především následující 
okruhy: 

 zkušenosti se zaváděním systému videotolling 

 vliv zavedení systému na příjmy ze zpoplatněných komunikací 

 způsob kontroly a vymáhání pokut 

 technické a legislativní řešení. 

Orgány Celní správy ČR 

Jednání s vedoucím oddělení Dopravních kontrol proběhlo v sídle Státního fondu dopravní 
infrastruktury 20. 4. 2016. Na jednání byly řešeny následující body: 
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 Generální ředitelství cel (GŘC) podporuje ponechání pravomocí GŘC včetně 
zavedení institutu objektivní odpovědnosti a s tím související nárůst agendy 

 je ochotno spolupracovat při zajištění agendy správních řízení  

Ředitelství služby dopravní policie ČR 

S ředitelem služby dopravní policie proběhlo projednání 15. 4. 2016 na Policejním prezidiu. 
Řešeny byly následující okruhy: 

 dohled nad dodržováním povinnosti uhrazení dálničního kupónu ponechat 
v současné podobě – dohled v gesci policie a celní správy 

 v legislativě uplatnit objektivní odpovědnost provozovatele vozidla z důvodu 
možnosti vymáhání pokuty za přestupek neuhrazení poplatku za užití zpoplatněné 
dálnice po provozovateli vozidla 

 správní řízení ponechat v gesci Celní správy i přes očekávatelný nárůst agendy, 
která však může do jisté míry být automatizována 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

S předsedou národní rady proběhlo jednání dne 8. 12. 2016 a dále došlo z jeho strany 
k uplatnění připomínek k navrhované úpravě, které byly do návrhu zapracovány. Řešena byla 
především: 

 problematika osvobození osob se zdravotním postižením od poplatku za užití 
zpoplatněné komunikace – předpokladem je zachování stávajícího okruhu výjimek 
ze zpoplatnění a zajištění takových podmínek, které nebudou nepřiměřeně 
zatěžovat osvobozené osoby a současně budou zajišťovat transparentní zacházení 
s osvobozenými vozidly, aniž by docházelo ke zneužívání tohoto institutu. 

7.2 Vlastní podklady resortu dopravy 

Klíčovým podkladem přípravy změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, byla „Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů 
sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR“, 
kterou zpracovala společnost PricewaterhouseCoopers v prosinci 2013 pro Státní fond dopravní 
infrastruktury (dále též „Studie proveditelnosti“, (PWC 2013)). 

Tato studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových 
poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR byla zpracována za účelem 
posouzení možných alternativ technického a organizačního řešení zavedení elektronických 
dálničních kupónů pro vozidla do 3,5 tuny s ohledem na technické, ekonomické, finanční, časové 
a legislativní aspekty jejich zavedení a provozování. 
 

 

8 KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 

Kontaktní osoby za zpracovatele RIA: 

 

Ing. Milan Dont, Ph.D. 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

milan.dont@sfdi.cz 

tel.: 602 298 926 
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JUDr. Janka Krupičková 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

janka.krupickova@sfdi.cz  

tel.: 266 097 314 

 

Ing. Olga Mertlová, Ph.D. 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

olga.mertlova@sfdi.cz 

tel.: 608 368 007 

 

Ing. Miroslav Balík 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

miroslav.balik@sfdi.cz  

tel.: 266 097 357 

 

Ing. Lucie Bartáková 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 

Lucie.bartakova@sfdi.cz 

Tel.: 266 097 510 
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