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ABSTRAKT

Globální ekonomika se d louhodobě potýká s trendem rostoucího objemu s il nič n í dopravy,

a to jak nákladní, tak i osobní. Dle dlouhodobých predikcí se předpok ládá, že tento trend bude

dále pokračo vat

Tak jak v Evropě nar ů st á s i l n ič ní provoz nákladních i osobních VOZll, roste zájem s t á tů z

tohoto provozu získávat finančn í prostředky. Výstavba a údržba si l n ičn ího systému však již

léta zaostává za zájmem st á t ů . Následky jsou zjevné - dopravní zácpy, nehody a zbytečné

zat ěžován í životního pros třed í. Východisko z tohoto problému kromě jiného nabízí

automatické (elektronické) systémy výběru s i l n ič n íc h poplatk ů - mýtného.

Tato práce popisuje možnosti zpop la tněn í dopravní infrastruktury. postoj Evropské unie

k tomuto fenoménu a zkušenosti z konkrétních evropských zemí. Dále prezentuje teoretický

model rozhodování o zpop la t něn í s i ln ičn í s ítě a výpoč tu mýtné sazby. Tento model je

aplikován na konkrétní příklady mýtných projekt ů v České republice a Chile. Komparaci

t ěchto zkušeností pak obsahuje zá v ě reč ná kapitola.

ABSTRACT

Global eeonomy battles with an incrcasing'size of road traffic in the long tcrrn. Aecording

to long term predictions this trend will continue in the futurc,

Along with increasing volume of road traffic it also grows thc interest of states to gain

financial resourccs out of it. Construction and administration ol' road infrastructure is behind

state intercsts ťor quite a long time. Consequences are clear: traffic jams, accidents and

environmental pollution. One of the ways out ol' this problem is the open road tolling - an

automatical way ofcollecting fccs.

This thesis describes possibilities ofroad infrastructure tolling, European Union's attitude

to this phenomenon and experiences from Europe. Then it deals with a theoretical model oť

road infrastructurc tolling and the toll level setting. Next chapters focus on concrete tolling

projects in Czech Republic and Chile. Last chapter compares these two experiences.

ABSTRAKT 5
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Globální ekonomika se potýká s problémem rostoucích objem ů s i l n ič n í dopravy, který se

výrazn ě projevuje na kva litč a životnosti s i l n ičn í s ít ě . S rostoucími počty vozidel na

komunikacích tak roste potřebný objem finan čn ích prost ředků pro správu a údržbu s i ln ič n í

s itč . Jedním z možností řešení tohoto problémuje zavádčn í systém ů elektronického mýtného.

Od 1.1.2007 bude elektronický mýtný systém spu š t ě n také v České republice. V této

souvislosti vzniká mnoho dotaz ů : Jaké jsou předpokládané dopady tohoto kroku? Jak se

projeví na trhu autodopravc ů ? Jaké jsou předpok ládané př íjmy? Jaké jsou plány rozvoje

si ln ič ní s ítě , které komunikace budou zpop la tnčny?

Zajímavou cestou byl projekt elektronického mýtného zpracován v Chile. V hlavním

m č st č , Santiagu, vedle sebe funguje více provozovarclů mýtných systému a tyto systémy jsou

navzájem operabilní. Ve v ě t ši n ě zemí obvykle provozuje mýtn ýsystém monopolní operátor

na velkém území, č innost operátora navíc spadá pod výraznou regulaci státu, př ípadně je

systém přímo státem provozován. V Chile je vytvořen systém za účastí komerčních subjekt ů a

role státu se minimalizuje, zejména na vytvoření fungujícího právního rámce. Jaké jsou

zkušenosti s mýtným systémem v Chile? MMe být inspirací pro Českou republiku?

Na tyto dotazy dá odpověd' má diplomová práce.

Teze diplomové práee 6
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,
1. Uvo d

Globální ekonomika se d louhodobč potýká s trendem rostoucího objemu s i l n ič n í dopravy,

a to jak nákladní, tak i osobní. Celková délka s i l n ič n í s í t ě v Evropč 5 275 931 km. T ě ži št č

přepravních výkoní'! nákladní dopravy je na dálniční síti. Délka dálniční sí t č v Evrop ě je 59

469 km, počet všech vozidel je cca 278 mil. Ncjv č t š í podíl v obou smě rec h má Nčmccko

( 19,8% v délce dálnic a 19,1 % v počtu vozidel). Česká republika je v obou kategoriích na 15

m ístč , s 0,9% v délce dá l n ič n í s ítč a 1,6% v počtu vozidel. I

Dle dlouhodobých predikcí se předpokládá , že tento trend bude dále pokračovat. Odhady

Evropské unie na vývoj s i ln ič n í dopravy do roku 2020 předpokládají n á růst nákladní dopravy

o 55% a osobní dopravy 036%2.

Tak jak v Evropč narů st á s i ln ičn í provoz nákladních i osobních VOZl:'!, roste zájem stá tů z

tohoto provozu získávat finanční pro středky. Výstavba a údržba s i l n i č n fho systému však již

léta zaostává za zájmem s t á t ů, Následky jsou zjevné - dopravní zácpy, nehody a zbytečné

za t čžován í životního prostřed í. Východisko z tohoto problému kromč jiného nabízí

automatické (elektronické) systémy výbčru s i l ničn ích poplatk ů >- mýtného.

Tato práce popisuje možnosti zpop la tnčn í infrastruktury. postoj Evropské unie k tomuto

fenoménu a zkušenosti z konkrétních evropských zemí. Dále prezentuje teoretický model

rozhodování o zpop la tnční s i ln ičn í s ítč a výpočtu mýtné sazby. Tento model je aplikován na

konkrétní příklady mýtných projekt ů v České republice a Chile. Komparaci t ěchto zkušeností

pak obsahuje závčrcčná kapitola.

Ihttp://www.kammcrunion.dc/pdf/Libcrcc I Sprynar.pdfflscarch=%22clcktronick%C3%A9%20m%C3%BDtn
%C3%A9%20n%C4%9Bmccko%22
2http://cc.curopa.cu/transport/transport polic\' rcvicw/doc/2006 transport policy rcvicw slidcs prcscntation e
n.RC!f
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2. Rozhodování o zpoplatnění silniční sítě

Jaké úvahy by měly předc házet rozhodnutí o implementaci systému zpopla tnční s i ln ičn í

s i t č? Faktory, které by při tomto rozhodování mě ly být vzaty do úvahy popisuje níže uvedený

model.

2.1 Kvantifikace užitku

Pokud se místní samospráva rozhodne investovat peníze vybrané na daních do výstavby,

tak je to proto, že to přinese užitek celé komun i t č , Nemocnice, silnice, plavecký stadion č i

policejní stanice, všechny nesou užitek. Podle teorie Jules Dupuita' m ůž e být tento užitek

mčřen a je také znám jako socio - ekonomický benefit nebo p řebytek . V principu je skut e č n ě

m ě řit eln ý a z teorie Dupuita vycházíme již t ém ě ř 200 let, přesto je ekonomický užitek

vytvo řený výstavbou t ěžko měřitelný a jeho mě řen í je často nahrazeno intuitivní a politickou

obhajobou potřeby investic, která je kombinována s omezeními danými dostupností veřej nýc h

fond ů .

V následujícím textu je pod pojmem užitek myšlen rozdíl mezi soeio - ekonomickými

benefity (nčkdy také nazývanými pozitivní externality) a negativními externalitami jako

zneč ištěn í nebo hluk.

Na dopravním trhu je nejv ětš í užitek pro uživatele generován časem, který m ů žou na

cestách ušetřit. Hodnota tohoto užitku pak může být kvantifikována jako hodnota času , který

uživatelé ušetří. Vzhledem k tomu, že n ěkter é komunikace jsou již dnes zpop la t něny, a díky

rozvoji nových informačních technologií je tato kvantifikace o to jednodušší..

V jiných než dopravních segmentech (zdravotnictví, školství, justice) je kvantifikace

užitku výrazně složitější. V této oblasti bylo zatím provedeno jen nčkolik studií Světové

banky a experimentl! v USA a Velké Británii.

3 Jules Dupuit byl jedním ze zak l adatelů moderní ekonomie. Jeho klíčové práce vznikly v letech 1844 a 1849.

Rozhodování o zpoplatnění silniční sítě 10
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2.2 Možnosti zpop latnění s i ln ičn í s ítě

Při rozhodování o zpop la tn ě n i s i l n ič n í s ítč má státní autorita nčko l ik možností. Může

se rozhodnout pro zavedení tzv. časového zpop la tn č n í které známe zejména v podobč

dá ln i č níc h známek. Další možností jc výkonové zpoplatn ě ni je mýtné - ať už elektronické

nebo manu álni.Poslcdn í možností je komunikaci nezpoplatnit vů bec .

V p ř ípad ě zvažování zavedení systému mýtného je zásadní odpověď na otázku výše

mýtného tarifu . Pokud známe toto č ís l o, mů žeme vypoč ítat p říjem z provozu systému a

determinovat technické a organizač ní zaj i š tč ní .

V praxi se obvykle setkáváme s přechodem ze systému dáln i čn ích samolepek na systém

mýtného. Pozitivní na tom je, že uživatelé komunikací jsou již zvyklí na urči tou formu

zpo p la tnčn í, rozdíly v mýtném tarifu budou transparcntn čj š i , m ýtný systém není chápán jako

bariéra v komun ikaci s veřejnos t í , volba technologie a příprava investic je jednodušší.

2.3 Stanovení mýtné sazby

Pokud se státní autorita rozhodne implementovat systém elektronického mýtného, mčly

by nejprve pro bčhnout analýza možností t zv.obj ížd čni , tedy alternativních komunikací ke

zpopla tnčným komunikacím. Je logické, že s rostoucím tarifem mýtného klesá hustota

dopravy na zpoplatnčné komunikaci, což dokládá i následující graf

Rozhodování o zpop latnční si lniční sít ě I I
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Graf I : Hustota dopravy v závislosti na mýtné sazbě
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výšc mýtné sazby, která ovliv ň uje hustotu doprav y se pak přirozeně odráží na

ce lkovýc h příjmech z provozu mýtného systému. Přík lad takové funkce dává nás ledující graf

GrafZ: Celkové příjmy z mýtn ého v závislosti na mýtné sazbě
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Existuje nčkolik p ř ístup ů k výpoč tu sazby mýtného, které zahrnují pozitivní a negativní

přínosy a rizika, které přic házejí v úvahu.

Prvn í přístup je založen na výpočtu všech n áklad ů spojených s provozem vozidla. Máme

tedy na mysli fixní, variabilní a externí náklady. Fixní náklady jsou rozhodující, neboť

představují čás t invest ičn ích n á klad ů a čás t zbývaj ících n áklad ů spotřebn í danč . Variabilní

náklady představují náklady na údržbu, opravu a provoz. Externí náklady pak jsou náklady

netýkající se přímo dopravy - nehody, zneč i š tč n í pro středí, policie atd.

Druhý přístup je založen na analýze provozních n á klad ů při j ízdč na zpo p la t nčné nebo

nezpoplatn čné komunikaci. Horní limit mýtné sazby je pak omezen rozdílem mezi nižšími

náklady a ušet řeným časem.

Třetí přístup se zamě řuje na porovnání mčřítek životní úrovnč vzhledem k velikosti

mýtné sazby. V potaz jsou brány velič iny jako HOP č i roční př íjem na osobu.

2.4 Porovnání systémů dálničních známek a mýtného

Po stanovení mýtné sazby je možné porovnat očekávané příjmy ze systému

elektronického mýtného a příjmy ze systému dálničních známek. Při analýze

předpok ládaných přfjm ů je brán v potaz n á r ů s t dopravy, n árůst počtu vozidel a rozšiřování

s i l n ičn í s írč . Výsledky takovéto analýzy reprezentují následující grafy:

Rozhodování o zpoplatnční silniční sítč 13
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Graf3: vývoj přijmll z mýtného a z dálničních známek
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Graf4: Rozdíly II piijmech Z mýtného a z dálničních známek
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2.5 Elektronické nebo klasické mýtné?

Předpok ládejme, že se stát rozhodl zavést mýtné. Nyní stojí před možností zavés t

elektronické nebo klasické mýtné. Vybudování systému elektronického mýtného je pomčrnč

nákladné, a proto je na m íst ě zvážit také možnosti zavedení klasického mýtného - např íklad

ve f o rrn č mýtných budek.

Ve Spojených státech byl proveden v ýzkum", který využíval modelu simulace dopravy a

zkoumal provozní výkonnost mýtných budek, u kterých je možné platit elektronické mýtné.

Ve Spoje ných st átech najdeme tot iž mnoho hybridních mýtných systému, kdy na jed né

komunikace je možné platit mýtné jak manu áln ě , tak elektronicky. Teoretický model byl poté

aplikován a ov č řen na datech získaných v praxi.

Analýzy citlivosti pak prokázaly, že rostoucí míra uživateli'! využívajících elektronické

mýtné zvedá elektivnost provozu místa, kde je možné mýtné platit. Konkrétní čís la se liší

podle místa užívání, ale v globále se dá ř íc t, že míra zdržení na tomto místč klesá o polovinu,

pokud pouhých 10% uživatelů přejde z manuálního placení na elektronické.

2.6 Či s tá současná hodnota zdrojů a socio-ekonomiekýeh benefitů

Předpokládejme, že po provedení dané analýzy se stát rozhodne k zavedení systému

elektronického mýtného. Dalšími kroky pak je výpočet č isté současné hodnoty zdroj ů a socio

- ekonomických benefitů,

Zdroje, které jsou používány k výstavbč jsou využívány jen pomčrnč krátkou dobu ve

srovnání s obdobím, po které je v provozu celá vybudovaná infrastruktura a jsou generovány

socio - ekonomické benefity.

Abychom byli schopni vyjádřit hodnoty, které vznikaj í v dlouhém časovém úseku

v hodnotách roku, kdy je přijato rozhodnutí, využíváme diskontní míru ~ . Výsledkem je pak

čistá současná hodnota (NPV)investiee i užitku vyjádřená ve vztahu k počátečnímu roku č i

období:

4 Al-Dcek, H M; MOHAMED, A A; Radwan, E A: New modelfo r evaluation oftraffic operations at electronic
tol/ col/ce/ion [onlinc], [cit. 3.1.2007], dostupné z:
II ttp:llplIbsine/ex.trb.orgldoclI/IIentlviewldefalllt.aS{J?Ibid=670617
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NPV invext iee = 'EICt*1/( l + ~Dl

Kde C jsou náklady na investici v tom kterém období a Uje užitek, který investice přinese

v daném období, t je období a m č ni se od jedné až do doby, po kterou je infrastruktura

využívána.

Abychom u konkrétního rozhodování porovnali r ů zn á řešen í z ekonomického hlediska,

využijeme NPV u různ ý ch množství. V následujícím grafu je zn ázorn ě n případ , kdy se

veřej ná autorita rozhoduje o investici ve výši 30 mili ón ů eur, která bude rozložena do t ří Ict, a

jej íž roční provozní náklady č in í jsou ve výši 2% investice. V grafu vidíme minimální ú rove ň

užitku, pro kterou je rozhodnutí pro investici ve vztahu k diskontní míře ekonomicky

obhaj itelné. Výpočet je dán porovnáváním NPV investice a NPV užitku. Napřík lad př i m íře

8% je nutný minimální ročn í užitek ve výši 3,25 mili ón ů Euro.

Graf 5: Minimální ůroveii užitku, pro kterou je investice obhajitelná
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Zdroj: Piron, 2004
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Stabilní zc rn č a s nekomplikovanými veřejným i financemi, které do svého rozhodování

zahrnuj í d louhodobý časový horizont pracují s 4-6 procentní diskontní mírou. Rozvojové

zcmč naopak počítají s diskontní mírou ve výši 12 % na zák ladč doporu čen í Svč t ové banky.

2.7 Socio - ekonomická interní míra návratnosti a diskontní míra

lntcm í míra návratnosti je definována jako míra, při které se suma n áklad ů investice rovná

sum č soeio - ekonomických benefit ů po dobu životnosti investice:

Kde C == množství investované ročnč do výstavby do doby zahájení provozu, U == č istý

užitek (hrubý užitek minus negativní externality, údržba investice a provozní náklady)

t zač íná I a konč í počtem let, po kterou bude stavby využívána

r je interní míra návratnosti výstavby

Posuzovaný projekt se pak vyplatí realizovat v př ípad č , že interní míra návratnosti r j e

v č t š i než diskontní míra ~.

2.8 Oceňován í budoucích rozpočtových tok ů v čase

Běžné ekonomické výpočty mají jednu negativní vlastnost: neberou v potaz dostupnost

fond ů a financí. Jinými slovy předpokládají , že pokud interní míra návratnosti je v čt ší než

diskontní míra, fondy potřebné pro realizaci projektu jsou vždy dostupné.

V reálném sv ě t ě ale není možné přehlížet rozpočtová omezení . Ta musí být brána do

úvahy při rozhodování o optimalizaci soeio - ekonomických benefit ů. Pokud dojde

k rozhodnutí o uskutečnční projektu, existuje nčkolik cest k tomuto cíli: veřejná zakázka,

dohody o partnerství č i koncese.

Zadava tel projektu tak musí porovnat sled finančn ích tok ů v několika př íštích letech,

vztahuj ících se ke konkrétním možnostem řešení. Aby toto porovnání bylo možné, musí
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zadavatel projektu zvolit takovou diskontní míru, která bude odrážet nedostatek veřejnýc h

fond ů v rozpočtech , nebo jinými slovy rozsah státního finančního deficitu. Čím větš í jsou

omezení stá tu, zejména s ohledem na rozsah zadlužení a ú roveň zdaněn í, tím vě tši problémy

bude mít s vytvořen ím po třebných fondů , a o to větší musí být daná diskontní míra. Stát, který

by teoreticky žádným takovýmto omezením neče l i l , by mě l diskontní míru okolo 3%. Pro

státy s výraznými omezeními by tato míra mohla j ít teoreticky do nekonečna , pokud by

takový stát ncm ěl žádné veřej né fond y. Napřík lad v anglicky mluvících zemích a Holandsku,

které nečelí vysoké míře zadlužení, se tato míra pohybuje mez 5-6%.

2.9 Možnosti provedení projektu

Ekonomické analýzy nutné pro rozhodnutí o tom, zda daný projekt spustit č i nikoliv, jsou

obvykle pro váděny bez znalosti budoucího dodavatele č i provozovatele, a dokonce ignoruj í

budoucí model financování. Zde budeme demonstrovat, že finanč ní a institucionální kontext

má viditelné dopady na ekonomickou životaschopnost projektu, stej ně jako na veřej né

rozpočty.

Zadava te l ů m projektu se tak nabízí několik možností, které se liší tím kdo projekt

zrea lizuje , kdo bude provozovatelem výsledné stavby, a zda bude užívání platby zpop latněno

č i nikoliv. Tyto možnosti demonstruje následující tabulka:

Rozhodování o zpoplatnční s i lničn í sítě 18
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Tabulk a J : Možnosti provedení projektu

Varianta Výstavba Provoz Zpop latněn í

Varianta I Stát Stát Ne

Varianta 2 Soukromý subjekt Soukromý subjekt Ano

Varianta 3 Stát Stát Ano

Varianta 4 Stát Stát Ano

Varianta 5 Soukromý subjekt Stát Ano

Varianta 6 Soukromý subjekt Stát Ne

Varianta 7 Projekt se neuskuteční

Zdroj: Vlastní tabulka

Pozn.: Varianty 3 a 4 se liší ve financování. Zatímco ve Variantě 3 jc projekt financován z předem

schv álen ého veřej néh o rozpočtu. ve Variant ě 4 je projekt financován na zák ladč půjčky a ná sledně splácen

z příjm ů z provozu. Varianta 6 se také nazývá stínové zpoplatnění , protože výstavba je financována veřejnou

autoritou a není nijak refinancována příjmy z provozu výsledné stavby.

Ekonomická analýza r ů zných zp ů sob ů provedení projektu bude založena na zkoumání

dvou indikátorů : socio-ekonomické interní míry návratnosti a čis té současné hodnoty n á k lad ů

a užitku spojených s výstavbou a provozem zařízení. Socioekonomická interní míra

návratnosti je taková míra, při které čistá současná hodnota n á kladů se rovná č is té současné

hodnotě užitku.

2.10 Určení parametrů

V momentě rozhodování o projektu, musí veřejná autorita brát v potaz tř i základní

velič iny: ce lkové náklady výstavby, náklady příležitost i pro veřejné fondy a fina nční p říj my

plynoucí z provozu zařízen í.

2.10.1 Socio - ekonomické benefity a užitek

Míra využití zařízení odpovídá míře užitku z tohoto zařízen í. Využití se odvíjí od výše

zpopla tněn í. Předpokládejme nyní, že rozhodujeme o zpoplatnění konkrétní komunikace.

Mýtná povinnost odradí určitý po čet potencionálních u živat elů zpopl a tněné komunikace.
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Náklady na provoz systému ale z ůstanou ve stejné výši, což způsobuje úbytek v přebytku .

Tento úbytek vzrůst á s rostoucí sazbou mýtného. Ve Variantách I a 6 (viz tabulka I) je užitek

maximalizován, protože komunikace není vůbec zpoplatnčna . V případě zbývajících variant

je užitek menší a celkový přebytek bude také menší.

Výše odhadovaný užitek je výsledkem klasické analýzy poptávkové a nabídkové k ři vky .

Pro zjednodušení v ýpo č t ů využívá Piron (Piron, 2004) křivku elasticity dopravy "T", která je

lineární funkcí celkových n á klad ů "C".Takováto aproximace poskytuje dostatečné znázornčn í

chování u živatel ů . Zde aplikovaný koeficient elasticity má formu CICn, kde Cn je optimální

p říjem (Viz dále). Rovnice definuj ící dopravu jako funkci celkových n áklad ů pak vypadá

následovnč :

T = Tn*c"( - C/Cn)

Na následuj ícím grafu, který popisuje vztah mezi náklady a dopravou si pak mů ž eme

všimnout nčkoli ka situací. Situaci před zahájením výstavby odpovídá bod A. Pokud by

vybudované zař ízen í (komunikace) nebylo zpop la t něno, odpovídal by dané situaci bod C.
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Graf 6: Vztah mezi celkovými náklady a intenzitou dopravy
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2.10.2 Celkové náklady výstavby

Pokud financování projektu pochází č i s tě z veřejných zdroj ů , pak jsou náklady na

technické studie, výstavbu a provoz účtovány na zák ladě obvyklých procedur, kdy je stát

vlastníkem projektu. Pokud smluvní pro střed í poskytuje možnost delegování zodpovčdnost i

na soukromé subjekty, celkové náklady výstavby nejsou stejné jako v předcházejícím

příklad č. Cetkové náklady zahrnují následující:

náklady vztahující se k fázi přípravy : programování projektu, přípravné studie, výpis

výbčrového řízení, oce ň ov án í a podpis smluv

náklady na výstavbu: technické studie, stavební práce,

náklady na údržbu a provoz systému po dobujeho životnosti

náklady na ošetření rizika
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Elektronické mýtné

Mnoho odborn ík ů z této oblasti" dospělo k názoru , že náklady na ryze veřejný č i státní

proces jsou významně vyšší než náklady na tento proces v soukromém sektoru, který může

být reprezentován napřík lad dohodou o koncesi nebo ppp (partnerství soukromého a

veřej ného sektoru). Pro tento závě r existují dva základní dllvody:

I. č istč technický dllvod odvolávaj ící se na vyšší efektivitu soukromého sektoru ve

srovnání s veřejným sektorem

2. rozpočtový dů vod

Je prakticky nemožné dopracovat se ke konkrétním čís l ů m oce ň uj ícím proceduru

v soukromém sektoru ve srovnání s procedurou v sektoru veřejném. Odpovídající parametry

se totiž liší kontrakt od kontraktu. Zadavatel veřej ného projektu, který má specifické znalosti

týkaj ící se stavebních prací bude mít dostačuj ící technické povědomí a schopnost efektivního

plánování rozpo čt ů, Takový zadavatel bude vědě t jak ustát zbytečnou poptávku generovanou

politickým lobbingem a bude se um ět vyhnout plýtvání veřej nými zdroji. Ale v praxi se často

setkáváme se situací, kdy zadavatel projektu nemá dostate č n é po vědomí o dané problematice,

navíc rozpočtová č i jiná regulace mů že pozdržet uvedení projektu do provozu. Takovým

přík ladem byly dva mosty poblíž města Millau ve Francii, které musely čekat na uvedení do

provozu téměř čtyř i roky po dokončen í stavebních prací. Toto zpožděn í navýšilo náklady

projektu o 25%.

Všeobecně se má za to, že delegace odpovědnost i za př íp ravu výstavbu a provoz na

soukromý sektor, má za následek snížení n ákladů na projekt o zhruba 17 % a časovou úsporu

ve výši 10%.

2.10.3 Cella soukromého a veiejn ého kapit álu

Pokud je do financování výstavby zahrnu soukromý subjekt, znamená to n ár ů st finančn ích

výdajII na projekt. Soukromý subjekt si totiž na výstavbu p ůj čuje za méně výhodných

podmínek než státní subjekt. Konečná výše úrokové míry tak bude záviset na dvou fak torech

na základní úrokové míře pro dlouhodobé úvěry státního sektoru, která se odvozuje od

rozhodnutí veřejné autority a d ů v ěry bankovního sektoru v robustnost národní ekonomiky

5 Např . : National Audit Office ve Velké Británii, Seientific and Technical centre for the construetion industry ve
Francii, Intcrministcrial rnission for quality in public building ve Francii

,
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na zp ů sobu, jakým je celkové riziko projektu rozdč leno mezi soukromý a státní sektor

2.11 Politicky akceptovatelné zpoplatněn í

Jak stanovit výši zpop la tnčn í aby byla politicky obhajitelná a akceptovatelná a z á rove ň

přinášela ekonomický p řij at elné výsledky? Pro odpovčď na tuto otázku využívá Piron (Piron

2004) konceptu elasticity dopravy aplikovaného na konkrétní projekt v Řecku . Kř ivky

v následuj ícím grafu zn á zo rňuj í podíl p ř ijm ů ze zpop la t nčn í na celkovém přebytku . Pokud je

tento podíl p říliš výrazný, vzbuzuje politický odpor. Často opakované, krátké cesty jsou

reprezentovány elasticitou ve výší - 1,27. Z grafu je patrné, že pro tento případ by mýtné ve

výši 10 Eur reprezentovalo 40 % přebytku. Je jen s tčž í p ředsta vitelné , že by takovouto výši

uživatelé spadaj ící do výše uvedené skupiny akceptovali. Naopak s rostoucí elasticitou - tedy

s přesunem ke skup inč se zamčřením na dlouhé, ne příliš často opakované cesty, je

akceptovatelná výše mýtného mnohem vyšší.

Graf 7: Piijmy z mytného vyj ádien é v procentech přebytku
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V dalš ím grafu, který zn ázor ň uje příjmy jako funkci ceny mýtného a elasticity, vidíme, že

pro skupinu s nízkou elasticitou se maximální příjmy pohybuj í v případč nižšího mýtného.

Pro opačnou skupinu rostou příjmy s rostoucím mýtným prakticky do nekonečna.

Graf 8: Příjmy měnící se s úrovn i ntytn ého odrážející elasticitu dopravy
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Amoontof 1011 in euro!

Na posledním grafu je znázo rnčn vztah mezi celkovým přebytkem a výši mýtného.

Přebytek je nejvyšší v momentč , kdy se neplatí žádné mýtné. S rostoucí sazbou mýtného klesá

užitek nejrychleji pro skupinu s nejnižší elasticitou a nejpomaleji pro skupinu s nejvyšší

elasticitou.
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Graf 9: Celkový roční přebytek
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Nast in čn é teoretické závěry mohou být užit ečným východiskem pro státní autority

rozhoduj íc í se o zp ů sobu realizace projektu výkonového zpop la tněn í, neboli mýtného. Je už

záležitostí té které samosprávy provést potřebné analýzy trhu a situace v dopravě . Výše

uvedené tak slouží jako užitečné vodítko při rozhodování o míře zahrnutí soukromého sektoru

v projektu, o zp ůsobu provozu systému, o využití finančních zdrojII a v neposlední řadě o

stanovení mýtné sazby.
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3. Elektronické mýtné v Evropě

3.1 Trendy ve zpop latněn í s i l n ičn í s ítě v Evropě

Novodobé zpop la t něn í používání silnic (mýtné) sahá v některých státech Evropy až do

šedesátých let minulého století, v jiných je relativní novinkou. Např ík lad Rakousko zaved lo

mýtné v roce 1968 na horských silnicích za cílem fin ancování potřebných vysoko položených

horských cest. Francie zača l a se zpop la t něn ím je štč dřív a to v padesátých letech minulého

století. Anglie naopak zpoplatnila jednu z nejvytíženčj š ích dálnic v Evropč až v roce 2003.

V Evrop ě se m ů žeme setkat s něko lika typy zpopla tnčn í silnic. Obee nč mů žeme

jednotlivé druhy zpop la tněn í dělit dle místa užití (dálnice x mčst ská centra), způsobu

zpop latnění (elektronické mýtné x dálniční známky x dáln iční lístky vydávané buď automaty

č i zř ízenc i při vjezdu na zpop la tněnou dálnici), předmětu poplatku (poplatek za ur čit ý čas x

poplatek za urč i tou vzdálenost) a zp ůsobu placení (hotovostí, kreditní kartou, fakturou,

s použitím internetu).

3.1.1 Místo užití

Základní rozdělen í je na zpop latnční dálnic a center měst. Hlavním cílem zpop la tněn í

dálnic je získání dodatečných financí na opravu a obnovu s i ln ičn í (ale např . ve Švýcarsku i

že lezn ičn í) dopravy. Zpop latnění dálnic je zvláště zaměřeno na nákladní dopravu, jejíž dopad

je mnohem ničivěj ší na vozový park. Napřík lad 40-ti tunové nákladní auto v porovnání se

standardním osobním vozidlem přináš í 60 000 krát včtš í opotřebení silnice. "Zdaně n í"

nákladní dopravy odráží fakt, že nákladní vozidla nič í vozovku a okolní prostředí (emise

apod.) a navíc č as to má na devastaci podíl transitní doprava. Zpoplatnění městských center je

naopak namířeno na řešení rapidně se zhoršující situace mčstských zácep, ochrany

historického jádra, zvýšení bezpečnosti chodc ů , č i snížení emisí.

Příkladem zpop latnění městských center je napřík lad Londýn, Oslo, Bergen, Stockholm č i

Řím . Ve všech těchto městech se podaři lo dopravní situaci zlepšit.

Zpoplatněn í dálnic je buď řešeno globá lně na dálnicích na celém území (např . Rakousko ,

N čmecko , Švýcarsko) č i na vybraných státních č i privá tně vlastněných dálnicích (např .

Francie, Š paně lsko, Chorvatsko, Velká Británie)
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3.1.2 Zpl/sob zpoplatnění

Mezi způsoby zpop la t něn í patří u nás známé dá ln ičn í známky, lístky vydávané bud'

automaty č i zříze nc i při vjezdu na zpop la tněnou silnici, č i do centra města a novč takzvaným

elektronickým mýtným.

Trenclem posledních let je zav á d č n í elektronického mýtného jehož výhodou je, že

nezpomaluje provoz dopravy jako t radičn í mýtné budky a automaty. V rámci

elektronického mýtného nemusí ř idič nijak omezovat jízdu při průj ezdu m č ř íc i branou. Pro

řid iče je tento systém platby za používání silnic jednoduchý a neza tčžuj e je, s využitím

elektronické jednotky uvnitř auta se poplatky jednoduše odč ítají z jeho účtu.

Elektronické mýtné tak plní cíl zpop la tněn í dálnic - snižuje hustotu provozu, je řešením

pro zácpy a funguje dobře i pro zpopla tně n í městské zóny. Navíc nevyžaduje lidskou obsluhu

v mýtných budkách.

V so učasné době se setkáme s d věma základními technologiemi při upla t nčné

elektronického mýtného

Sa telitní technologie

Prů kopn íkem v zaváděn í této technologie je v Evropč N č mccko , které systém zavedlo

v roce 2005. Hlavní výhodou je moderněj ší technologie, která pravděpodobně umožní

napojení na evropský satelitní systém Galileo. Umožňuje zpopla tnění velkého území 

v N čmccku je tak zpoplatněno 13 000 km dálnic, a přesnějš í určen í pohybu vozidla

podléhaj ícího mýtné povinnosti. Ncjv čt š í nevýhodou jsou vysoké náklady zprovoznění celého

systému, zejména co se týče instalace zařízen í uvn i t ř aut.

Mikrovlnná technologie

Tato technologie je v současné dobč využívána ve v ě t š in ě evropských zemí kde funguje

systém elektronického mýtného, např. : Rakousko, Švýcarsko, Francie, Portugalsko,

Španělsko, Česká republika.

Zásaclní výhodou tohoto systému jsou menší náklady na zprovoznění celého systému,

fakt, že byl systém již ozkoušen v praxi, náklady na po řízení a instalaci palubní jednotky

OBU (on board unit) jsou poměrně nízké a rychlá návratnost investic. Za nevýhody m ů žeme

c
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označit časovo u a fi nanční náročnost výstavby m č ř ic ích bran okolo všech zpopla tněnýc h

komunikací.

V mnoha státech Evropy se setkáme s koexistencí různ ýc h druh ů zpop la tnění. Současnč je

možné využití elektronického mýtného (díky instalaci palubní jednotky OBU do vozu) č i s i

vybrat platbu pomocí dá l n ič ního lístku, který obdrží na vstupu do placené oblasti a zaplatí při

výstupu ( např. ve Francii, Španě ls ku ) . Kupřík ladu v Maďarsku a na Slovensku existují

dáln i ční známky, které se vztahuj í na dobu užívání zpop l a tněných dálnic, nikoliv na ujetou

vzdálenost.

3.1.3 Piedmět poplatku

V současné době rozlišujeme dva druhy zpop la t něn í - časové a výkonové.

Časové zpopla tněn í

Časové zpop la t nění je zatím j eště využíváno v České republice, na Slovensku nebo

v Maďarsku . Časo vé zpop la tnění charakterizuj í dá lniční známky jejichž cena se liší podle

váhové kategorie vozidla a doby platnosti známky. Takový systém je jednoduše

implementovatelný a kontrolovatelný. Nespravedlnost systému spo č ív á ve faktu, že všichni

ř id ič i v jedné váhové kategorii platí stejný poplatek bez ohledu na počet ujetých ki lometr ů .

Výkonové zp oplatněn í

Výkonové zpop la tnění je v so učasnost i zavedeno například v Rakousku, N čmccku č i

Slovinsku. Takový systém je spravedlivější , protože náklady pro jednotlivé řid iče se liší podle

počtu odjetých kilometr ů , Nevýhodou systému jsou vysoké náklady na jeho zavedení a

kontrolu ř id i č ů.

2

3.1.4 Zpl/sob placení

V so učasné době se setkáme se zp ůsobem placení hotovostí u mýtných budek př i výjezdu

z placené zóny/ dálnice (např. Francie, Španělsko) , kreditní kartou u automatu na výjezdu

z placené zóny/dálnice, fakturou na konci měsíce (Francie, Švýcarsko) č i např. pomocí

internetu (N č mccko ) , Mezi nejpoužívanějš í patří platby tankovací kartou.Jednotlivé druhy

způsobu placení většinou koexistují v jednom systému.
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Například v N č rnccku je placení mýta realizováno t řemi druhy placení : automaticky,

pomocí internetu a prostřednictv ím speciálního terminálu. Ncjzaj imav čj š í je automatické

řešen í , které však vyžaduje instalaci pa lubní jednotky (montáž této jednotky se pohybuje

okolo 50 EUR).

3.2 Evropská unie

Ministři dopravy EU na svém zasedání schválili směrn ic i o tzv. "euromýtném." Nov á

směrn ice má př inést zlepšení v regulaci nákladní dopravy, snížit ú rove ň znc č i š t č ni životního

prostředí a zaj istit prostředky na alternativní dopravní infrastrukturu. Směrn ice o mýtném byla

prosazena po dlouhých debatách mezi zem ě m i na okraji Unie, které usilovaly o co nejnižš í

s i ln ič n í poplatky a zemčm i ve středu EU, které trpí nadm črným n árů stem tranzitní dopravy.

Cílem směrn i ce není zavést jednotné poplatky za přepravu , ale umožnit všem s t á t ů m pružně

přizpů so bi t popla tky za užívání s i l n ičn í s ítě s ohledem na preťerence jednotlivých zemí. Nový

systém umožní s t á t ů m zpoplatnit vedle d álni čn í s í t ě také další komunikace, které jsou

součástí transevropské s ítě . Vedle toho státy mohou zpoplatnit i užívání silnic, které nejsou

součást í této s ítě, ale mohou též ponechat silnice bez poplatků.

K tomu má dále př ispět rozšíření skupiny zpop la tněných vozidel. Zatímco v současné

době se směrn ice o mýtném vztahuje na vozidla těžší než 12 tun, od nynčjška se bude týkat

vozidel od 3,5 tuny výše. Členské státy mohou upravit svůj systém mýtného podle svých

potřeb . Poplatky mohou být určeny na základě toho, do jaké emisní kategorie vozidla spadaj í,

jaká je velikost zatížení, které zp ůsobuj í silnicím, podle místa, času nebo četnost i dopravních

záeep.

Tuto směrnic i mají č lenské státy přenést do národní legislativy do 10. června 2008. V roce

2008 se od Komise očekává návrh harmonizace kalkulační metody na internalizaci externích

náklad ů na s i l n ič n í dopravu.

Elektronické mýtné v Evropč 29



Elektronické mýtné

3.3 Mýtné systémy v zemích EU

3.3.1 Rakousko

Mýtné bylo poprvé v Rakousku zavedeno v roce 1968 na motorových cestách v horách za

cílem financování výstavby nákladných, ale potřebných vysoko položených horských cest.

Y roce 1997 Rakousko přcchodnč zavedlo systém dáln ičníc h samolepek, jako krátkodobé

řešení problému nedostatku financí na správu silnic. V roce 2004 zavedlo elektronické mýtné,

založené na vzdálenostním principu. Zpop lat nční se liší pro rů zn é typy aut na různých

kategoriích komunikací.

Elektro nické mýtné

Všechny vozidla nad 3,5 tuny platí s využitím elektronického mýtného poplatky za

používání dálnic a rychlostních silnic.

Státem v lastnčná spo lečnost ASFINAG je zodpovčdná za vybírání poplatk ů na všech

dálnicích a rychlostních silnicích.Tato spo lečnos t také zodpovídá za správu silnic v čctn č

výstavby, rekonstrukce apod. Mýtné je založené na mikrovlnné technologii. Elektronické

zař ízen í On Board Unit (Go-Box) se nainstaluje na če ln í sklo a komunikuje s rádiovými

anténami na port álcch podél cesty, kde se nahrávají a zpop lat ň uj í ujeté kilometry. Poplatky

závisí na t řídě vozidla v připad č zmčny třídy vozidla je možné tuto informaci jednoduše

zapsat do Go-Boxu. Y současnost i je v Rakousku víc než 800 bran a 480 000 Go-Box ů .

Poplatky jsou účtovány podle třídy vozidla (v závislosti na počtu náprav) na kilometr.

Y so učasnost i čin í 0,1 3 € / 2 nápravy, 0,1 82 € /3 nápravy a 0,273 € /4 nápravy. Pravideln í

uživatelé si založ í konto u poskytovatele systému, na kterém se odeč ítají poplatky za ujeté

kilometry.

c

Vynucení placení je možné přes mýtné port ály, přenositelné zař ízen í a mýtními strážníky

s mobilními kontrolními jednotkami. 100 permanentních bran je rozseto předevš ím na

místech s vysokým zatížením a pracují na bázi klasífikace vozidla pomocí laserového

scanneru. Neplatiče dále m ůže identifikovat 100 s trážn íků a 30 kontrolních vozidel. Řidiči ,

který se dopustil přestupku je zabaveno vozidlo do doby, než splatí své závazky.
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Dálniční samolepky jsou povinné pro ř id iče motocykl ů a vozidel do 3,5 tun a to ve výši:

72,60 €/rok; 2 1,8 €/mčs íe ; 7,60 €/ IOdní.

V roce 2004 č i n i ly př íjmy z celého systému 5,7 mld EUR. Díky tomu není potřeba žádná

další finančn í státní podpora pro dopravní sektor, vybrané příjmy jsou použity jenom na sít'

placených si lnic. Náklacly na infrastrukturu jsou tak postoupené na uživatele cest na bázi uje té

vzdálenost i.

Systém zpop la tnčn í založený na počtu ujetých kilome trů je v Rakousku chápán jako

významný krok k dosažení rovné distribuce n á klad ů na správu, výstavbu a údržbu cest. Po

prvním roce provozu systému s ním byli jeho uživatelé spokojení. Jenom 2 %

nespolupracuj ících ř i d ičů ,

Pro zamezení odvedení dopravy na paralelní, nezpop latnčné cesty, zavedla potřebná

opat ření lokální státní správa, která je zodpovčdná za s íť cest druhé třídy. Mezi tyto opatřen í

pat ří zavedení dopravních omezení (např . ve formč omezení hmotnosti vozidel atd.). Ve

výsledku bylo jenom 2% dopravy p řcsm črov áno na paralelní cesty. Stejné procento uži va t el ů

zpopla t něných komunikací se snaží mýtné povinnosti vyhýbat a nespolupracuje.

3.3.2 Německo

N čmccko je transitní zemč, kde 35 % ujetých k i lometrů nákladních aut v minulém roce

najela zahraničn í vozidla. Jsou zde zpop latnčny dálnice pro nákladní auta. Cílem zpop la tněn í

dálnic pro nákladní auta bylo získání pros tředků pro zaj i š t č ní péče a další zvyšování úrovně

si lničn í infrastruktury. Systém odráží fakt, že s i ln ič n í povrch se daleko víc opotřebuje těžkými

nákladními auty než ostatními vozidly - opotřebení zp ůsobené standardním čtyřice t itunovým

vozidlem je 60 OOOkrát větší než opotřebení zp ůsobené standardním osobním autem.

Od roku 2005 všechny nákladní vozidla nad 12 tun na dálnicích musí platit poplatky

založené na ujeté vzdálenosti, emisní t ř íd ě vozidla a počtu náprav. Poplatky musí být placeny

bez ohledu na to, jestli je auto naložené, č i nikoliv.

On-Board Unit systém je založen na technologii GPS, která automaticky sleduje pozici

vozidla a komunikuje s elektronickým p ř ístrojem uvn it ř vozidla. Systém pak spočítá poplatek

a pošle jej spo lečně s j inými detaily do mýtného centra přes mobilní rádiový signál. Účet je

pak poslán ř id ič i , případně vlastníkovi nákladního auta.

c
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Vláda zaplatila 450 000 On-Board Unit, které se v současnos t i používají, vlastníci

nákladních aut musí platit za instalaci.

Pr ům č rn ý poplatek je 0,12 E na kilometr. Popla tky je možné platit třemi způsoby : On

Board Units (OBU, 85 % ř id ič ů nákladních aut využívá tuto možnost), manuální platebn í

terminály (3 500) a s využitím internetu.

V N č mccku je v provozu t ém č ř 300 stacionárních mýtných po rt á l ů se zař ízen ím

s in fra č ervenými detektory a kamerami detekujícími nákladní vůz, který nezaplatil. Dále se po

silnicích pohybuje 300 mobilních vozidel s 540 federálními dopravními strážníky

monitorujícími stav. Ménč než 2% vozidel podléhajících mýtné povinnosti porušuje

podmínky placení mýtného.

V roce 2005 byly příjmy ze systému elektronického mýtného 3 mld EUR. Náklady na

rozběhnutí systému se pohybovaly okolo 500 000 EUR..

Spolehlivost systému je víc než 99%. Systém založený na emisní t řfd č podporuje koupi

ekologicky přátcl št čj š fho vozidla. Denní s i ln ičn í nákladní doprava poklesla o 6%. T ěchto šest

procent se přcsm črovalo na vlakovou dopravu, která je považována za eko logičtější fo rmu

dopravy. Negativní je fak t, že určitý počet nákladníchaut se přesunul mimo dálnice za účelem

vyhnutí se mýtnému poplatku. Na těchto silnicích tak stoupá hluk a t voři se zácpy.

3.3.3 Š .'Ýcarsko

c

Vláda JC odpovědná za potřebné vybavení na silnicích a za elektronické zařízen í

v automobilech (On-Board Unit). Systém nerozlišuje mezi dálnicemi a ostatní s i ln ičn í

infrastrukturou. Ve vozidle je instalováno zařízen í nazývané Tripon, které registruje vjezd

Švýcarský systém funguje od roku 200 I. Švýcarsko jako tranzitní zemč trpčla velkými

zácpami. V roce 1998 prob čhlo referendum, v kterém občané odsouhlasili zpoplatnění všech

vozidel nad 3,5 tuny. Cílem zavedení systému nebylo pouze získat dodatečné zdroje na

údržbu dopravní infrastruktury, ale také ak t ivně přispč t k ochraně životního prostředí a ke

snížení celkové automobilové dopravy přesměrováním zájmu na dopravu ž e lezn i č n í .

Zpopla tněna je národní síť s i ln ič ních komunikací, výše poplatku se odvíjí podle vzdálenosti a

typu aut.
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vozidla clo zpop la t něné zóny a zaznamenává v ní ujeté tunoki lometry. Při výjezdu ze

zpop la t nčné oblasti je č ítá n í ujetých tunok ilometrů ukončeno. Zařízení Tripon komunikuje s

vnějš í infrastrukturou prostřed nictvím mikrovlnného systému DSRC (Dedicated Short Range

Communication). Vzhledem k tomu, že se jedná o systém umo ž ňuj lc í výměnu dat na krátkou

vzdálenost, jsou zpop la t nčné trasy v pravidelných vzdálenostech p řek lenut y průj ezdn í m i

mýtními branami, na nichž jsou um ístčny snímací antény, které jsou schopny registrovat

pr ůjezd jednotlivých vozidel a komunikovat s jejich jednotkami Tripon.

Vlastnictví vn itřn ího elektronického zařízení je povinné. Je poskytnuto zdarma pro

vlastníky nákladních vozidel, ale sami jsou zodpovědní za jeho instalaci. Zahran ič ní řidiči si

mohou vybrat mezi instalací Triponu č i manuální platbou. Například v roce 2002 bylo 22%

celkových poplatk ů od nákladních aut zaplaceno zahran ičn ím i ř id ič i .

Poplatek je vypočten v závislosti na ujeté vzdálenosti, váze automobilu a j ím

vyprodukovaných emisí a to takto: poplatek = ujetá vzdálenost * nejvyšší autorizovaná váha

vozidla * t ariľ závislý na emisních hodnotách.

Ve Švýca rsku funguje řada mobilních i stacionárních kontrolních po rt á l ů , které fotografují

poznávací značky aut. Neplati či jsou urgováni poštou, zahraničn í nepla t ič i na výjezdu ze

země.

V roce 2002 č in i ly celkové výnosy z poplatk ů 509.4 mil ion ů EUR. Veškeré výnosy jsou

využívány na investice do dopravní infrastruktury. Dvč třetiny jsou určeny na financování

že lezničn í dopravy, zbytek se rozdčlí mezi jednotlivé kantony.

Díky zavedení systému se podařilo zastavit rapidní růs t nákladní dopravy. Díky závislosti

výše poplatku na emisní t ř íd ě vozidla se na švýcarských silnicích zvýšil počet nákladních

vozidel še trněj š ích k životnímu prostředí. Již v současné dobč je podíl vlakové dopravy na

celkové dopravč pomčrnč vysoký a do budoucna se předpokládá jeho další zvyšování.

Prozatím pom ěr mezi vlakovou a automobilovou dopravou z ů st á v á nezměn ěn, což je

pravděpodobně způsobeno tím, že od zavedení systému uběhla poměrně krátká doba.

Dle výzkumu veřejného mínění provedeného v Německu a Švýcarsku je patrné, že pro

veřejnost je př ijatelnější zpoplatnění založené na vzdálenosti než jiné formy daní a poplatku.

Ale obecně podpora veřejnost i poplatku na silnicích je malá. Veřejnost se také negativně staví

na využití získaných prostředk ů na financování železnic.

c
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Systém od začát ku svého uvedení fungoval dobře . Z počá tku byla problémem pouze

kvalita a spo lehlivost registru vozidel. Data do tohoto registru byla získávána od 26

decentralizovaných švýcarských ka nton ů.

3.3.4 Francie

Systém zpop la tnční užívání s i t č dálnic funguje již od padesátých let. V současné dobč je

zpopla t nčných přes 7,200 km dálnic veřejně v lastn ěn ých a zbylých 800 privatizovaných.

Tradič ním cílem zpop la tn č n í bylo získání zdroj ů na opravu a provoz s i l n ič ní infrastruktury.

V současné dob ě se však také francouzská vláda hledá metody jak uplatnit v systému

variabilní poplatky, které by reflektovaly externí náklady dopadli na životní prostředí a

problémy s mě stsk ými zácpami. Systém pokrývá 75 % (kolem 8.000 km) celkové s ítě dálnic.

Libert-T je elektroni cký systém mýtného na bázi mikrovln, který je k dispozici na

zpop la t ně ných dálnicích. Řidiči, kteř í se rozhodnou pro tento systém si musí založit účet u

jedné ze spo lečnosti, které vybírají mýtné. Získají elektronickou kartičku , kterou umístí na

přední sklo vozu a která komunikuje s m č ř íc im i bránami. Každý měsíc pak řidič i obdrží

fakturu k propla cení. I když na francouzských dálnicích funguje více spo lečnost í vybírajících

mýtné (v závislosti na regionu), řidič dostane pouze jednu fakturu díky sdílení dat mezi

těmito spo l ečnostmi .

Řidiči p ři vjezdu na dálnici obdrží lístek, kter ý při výjezdu odevzdají zpě t osobě či

automatu. Řidiči mohou platit hotově při výjezdu z dálnice oprávněné osobě, nebo kreditní

kartou automatu. Poplatek se odvíjí od vzdálenosti a typu vozidla. Je již také zaveden

elektroni cký systém Libert -t, ve kterém řidiči nemusí zcela zastavit při proj íždění měříc ích

zař ízen í, stač í pouze zpomalit.

Pro kontrolu slouží kontrolní překážky v každém jízdním pruhu, které znemožní ř id ič i

vyhnout se platbč.

V roce 2004 bylo vybráno přes 6 mld EUR. Výnosy z mýtného jsou použity na

tinancování provozních nákladů , obnovu infrastruktury, část výnosů jde také na DPH a další

danč .

Díky systému zpoplatnění se na francouzských dálnicích netvoří kolony, a doprava je díky

tomu rychlej ší a plynulejší.

c
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Na zák ladč výzkumu Motorways Image Barometer v roce 2002 se ukázalo, že 72%

respondenti'! míní, že financování nových dálnic by mělo být hrazeno hlavně z výb ěru

mýtného.

Francouzská vládá oznámila privatizaci 3 státních regionálních sys t é m ů dálnic.

Oček áva né výnosy I I - 13 mld EUR hodlá použít na splácená národního dluhu.

3.3.5 Itálie - Řím

Od roku 1998 je zpop la tněný vstup do centra města Říma na bázi prstence kordonů. Cílem

zavedení bylo snížit dopravní zácpy v centru města . V současné době systém pokrývá 4,6

knr', což má dopad na 42 000 trvale bydlících obyvatel a 116 000 ob č an ů dojížděj ících za

prací do centra Říma . Systém restrikcí na vstup do centra byl zaveden již v roce 1989, ale až

do roku 1994 se jednalo o systematické omezení. V roce 200 I se přešlo na automatický

systém zpop la tn č n í vjezdu do Říma.

Řidiči si musí nainstalovat vnitřní elektronické zařízení, které mčří vstupy do zpop la tněné

oblasti a komunikuje s měřícími vstupními bránami. Když ř id ič projíždí kolem brány,

elektronická jednotka ve vozidle komunikuje s počítačem a dovolí mu zkontro lovat, jestli je

vozidlo autorizované. Proběhne elektronická monetární transakce řidič mllžejet dál.

Občané s trvalým bydlištčm v centru poplatek neplatí, ostatní řidiči mo hou získat ročn í

speciální povolení pro vstup, či jednorázově platit za jednotlivé vstupy. Omezení vstupu se

vztahuje na pracovní dny (6:30 - 18:00) a na sobotníodpoledne.

Pokud je vstupní branou zji št čn vstup vozidla, které nemá zaplaceno povolení, Je

zaznamenán videokamerami. Na základč záznamuje vystavena pokuta.

Roční výnosy z prodeje povolenek se pohybuje okolí 10 milion ů EUR.

Po zavedení systému se doprava v centru města se snížila o 10%. V po č átc ích zavedení se

systém setkával se silnou opozicí ze strany obchodn íků a podnikatel ů působících v centru

Říma. Situace se časem zlepšila. Problémy byly s přechodem systému na automatický, kdy

byla městská policie, která dříve vybírala poplatky, nahrazena automaty. Bylo třeba vytvo řit

nové legislativní prostředí , které stavělo automatickou technologii na stejnou ú roveň jako

předešlý systém.
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3.3.6Maďarsko

Maďarsko zavedlo v roce 1996 systém časových dá lničních známek. Cílem zavedení bylo

získat dodatečné zdroje na opravu a budování dálniční infi·astruktury. Zpop la tněná je s í ť 640

km dálnic. Pop latek je vypočten v závislosti na čase a typu vozidla. Prodávají se známky na I,

4, lOdní, měsíc a rok. Zpoplatněná jsou všechna vozidla. Kontrola probíhá pomocí mobilních

hlídek i pevně umístěných kamer. Pokuty pro nep la t iče rostou s dobou po kterou řid ič odmítá

zaplatit pokutu. V roce 2004 byl výnos z prodeje dá lničních známek okolo 80 m i l i ón ů EUR.

V počáteční fázi se odhaduje, že pouze 55% ř id ič ů zpop latnčných dálnic vlastnilo dá lničn í

známky. Časem se tento pom ěr částečně vylepšil. Zhoršila se ovšem dopravní situace ve

m č stcch a na nezpoplatnčných silnicích. Také Mad'arsko uvažuje o přechodu na systém

výkonového zpop la tnčn í.

3.3.7Švédsko - Stockholm

I. ledna 2006 byl ve Stoekholmu uveden clo provozu systém zpop la tnčn í vjezdu do

mčstského centra. Je založen na "kordonech", výše poplatku se liší podle kordonu.

Centrum Stockholmu trpčlo dopravní zácpou již mnoho l et.Prům ěrn á rychlost na hlavních

tazích se ve šp i čce pohybo vala víee než 60% pod limitem. Kordónový oblouk pokrývá 29,5

knl, 36 % obyvatel Stockholmu bycllí u vnitř okruhu. Systém je v současnost i v zkušební

dobč , občané pak prostřednictvím referenda rozhodnou o přijet í systému. Současnč s novým

systémem byla rozšířena veřejná doprava o 197 nových autobusů a 16 nových autobusových

tras. Všechny náklady jso u placeny státem a č iní 270 milionů liber. Operač ní náklady se

odhadují na 30-40 milionů SEK za mč s lc .Všichni vlastníci aut musí platit poplatek, když

vj íždčj í, nebo odj í ž d čj í z centru Stockholmu mezi 6:30 a 18:29.

Systém vytvoři l IBM a Q Free a je založen na elektronickém mýtném na bázi mikrovlnné

technologie, doplněné automatickými kamerami. Řidiči mají elektronickou kart ičku , která je

poskytována zdarma, instalovanou v jej ich vozidle, která komunikuje s vybavením podél

silnice. Když auto mine 19 mýtných budek, systém přečte data o aut ě a vyhodnocuje čas a

místo. Na základě této informace je započten poplatek, který je odečten z účtu ř id iče.
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Poplatky závisí na hodinč vjezdu, šp ička je zpop la tnčná nejvíce. Cena se pohybuje od 10

do 20 SEK za vjezd, maximální cena za den je 60 SEK pro osobní a komerčn í vozidla.

V noci, ve svátky, den před svátky a víkendy vstup není zpop la tně n , Poplatky se bud' strhnou

z úč t u řid iče , nebo se platí manuáln č. Autobusy, taxíky, motocykly, první pomoc atd. mají

výj imku.

Když není detekován žádný přís troj uvnitř auta zařízen ím podél silnice, auto je

vy fo tografov áno a ř id ič i je zaslána pokuta. Poplatek musí být zaplacen do 5 dní, j inak je

pokuta zvyšuje na 70 SEK, pokud řidič nezaplatí do 4 t ýdn ů , pokuta se zvyšuje na 500 SEK.

Dopravní zatížení se snížilo o 25 %, centrem tak projede 10 000 vozidel za den.

Vlakovou dopravu zača lo využívat o 40 000 více cestujících dennč. Problém s vytvářením

kolon a zácep byl výraznč redukován. Nebyly zaznamenány sku tečnos t i paraleln ího využívání

nezpoplatnčných sílnic. O 29% se snížily pokuty za parkování. Pouhá 2% vozidel

nerespektují pravidla placení mýtného.

Problémem je , že veřejné mínční je převážnč negativní, což dává tušit jaký bude výsledek

plánovaného referenda.

3.3.8 Norsko - Oslo, Bergen

Také v Norsku byl zaveden systém s rů znými poplatky, založen na "kordonech", řidič i

musí platit při vstupu do centra. K zavedení došlo již v roce 1990 (Oslo), 1986 (Bergen).

V so učasnost i není j isté, jestli se bude pokračovat s kordónovým okruhem i nadále po roce

2007

Norsko má dlouhou tradici silničního mýtného, které používá na financování

jednorázových projektů jako jsou tunely, mosty apod. Kordónový systém v Oslu má

generovat investice do dopravy v Oslu.

Devatenáct budek na mýtné tvo ří prstence kolem mčstského centra, vozidla, které kolem

nich projíždějí platí poplatek. Je možné platít manuálně v automatu na peníze, ale v ě t šina

ř id ičů používá AutoPASS systém, který jim dovoluje projet budky bez zastavení. Tento

elektronický systém (AutoPASS) se používá v celém Norsku a je podobný jako v Švédsku,

řidiči mají elektronickou kartičku, která je instalovaná na čeln ím skle za zrcadlem, takže
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mýtné budky jí snadno přečtou . Bezobslužní budky kolem kordonu odeč ítaj í poplatek z aut,

které projíždčjí kolem budky. Držitelé účtu AutoPASS mají roční, nebo mč s i č n í pasy, nebo

n ějak ý poče t předp lacených pas ů , kde jsou up lat ňov ány diskonty v závislosti na počtu pasů.

Jelikož je systém používán v celém Norsku, stejné elektronické kartičk y lze použít v různ ýc h

m č s tcch .

Poplatky se platí každý den, 24 hodin dennč , ve výši 24 NKr za auto do 3,5 tun a 40 NKr

za t č ž š í vozidla v Oslu, 15 a 30 NKr v Bergenu. Dostupná je také sezónní lístek - s m č s í č n í ,

p ůl ro čn í , nebo ročn í platností. V Bergenu existují limity na výšku popl a t k ů (nap ř . maximálně

50 plateb za měsíc).

Ř id ič , který nevlastní AutoPASS účet je vyfo tografován a příslušná pokuta je mu zaslána

poštou.

Příj my ze systému zpopla tnění se pohybují okolo Imld NKr v Oslu a okolo 70 mi l io nů

NKr v Bergenu. Náklady na provoz systému č in í cca 10% př íjmů.

Na zák ladě zavedení zpop latnční se omezila zpoždční v dopravč, klesl počet zácep a

kolon s tcjn č j ako pokles hladiny hluku a škodlivých emisí. Systém výbčru poplatk ů přines l

také lepší dopravní bezpečnostn í podmínky na cestách. Veřejné m ín čni bylo zpočátku

nepříznivé , ale po čase se podpora zvýšila. Díky tomuto systému se podařilo shromáždit

prostředky na investice do silnice, došlo k omezení dopravy a přenosu n ákladů na opotřebení

silnic na uživatele silnic, pozitivní byly také dopady na životní prostředí. Ačkoliv se vnímání

systému v o č ích veřejnost i zlepšuje, stále existují námitky proti zpop latn ě n í zejména ve

smyslu argumentu, že obyvatelstvo již dan č platí tak proč zvyšovat zatížení obyvatel,

zpop la tnčn í j e bráno jako nespravedlivá finan čn í z á tč ž pro motoristy a poplatky jsou

pokládány za příli š vysoké.

3.3.9 Anglie - Durham

V Durhamu byl v roce 2002 zaveden systém s r ů znými poplatky, který je založen na

"kordollech" . kicl ič i musí platit p ři vstupu do dané zóny. Systém by zaveden jako řešení

konfl iktu mezi p ě š ími a motoristy př i vstupu do historického centra v Durharnu a pro zvýšení

bezpečnosti c hodc ů a zachování kulturního dčdictví m ě sta.
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Př ís t up do historického centra je možný pouze jednou silnicí za poplatek 2 libry v době od

lado 16 :00 od pondělí do soboty. Řid ič i platí při výjezdu z placené zóny. Existují výj imky

pro rcsidcnty, veřej nou dopravu a podobně .

Ř id ič i , kteří objedou platební bránu se dopouštěj í dopravního přestupku a jsou za to

pokutování 30 librami.

Po zavedení systému došlo ke snížení dopravní zatíženost i o 85% (z 2000 na 200 vozů

dennč) , snížení emisí a 10% n árů stu pčší aktivity. Veřejné m ín ěn í stojí na s t raně zpop la tnčn í.

3.3.10 Anglie - M6

Dálniční mýto s variabilními poplatky bylo na této komunikace zavedeno v roce 2003.

Vláda po detailním vyč ís len í sociálního, ekonomického a ekologického dopadu s ohledem na

maximalizaci benefit ů navrhne další kroky.

Systém byl zaveden z dů vodu přet íženosti dálnice, kde prům ě rn á rychlost v době zácpy

byla 17 mil za hodinu. Projekt je privá tnč financován

Dálnice je 26 mil dlouhá, má 8 vjezdů a sjezd ů a 6 mýtných stanic na kterých řid i či platí

poplatky manuálnč , anebo využitím elektronického mýtného.

Řidiči platí na mýtných stanicích kreditní, debetní kartou, nebo hotovostí a to v obslužné,

nebo automatické budce. Řidič i mohu také platit dopředu užitím elektronického mýtného, kde

je elektronická kartička upevnčna na če lní sklo. Tato kartička obsahuje mikročip , který přečte

každá mýtná budka. Řidič využívaj ící elektronické mýtné si musí založit účet , pak nemusí na

stanicích zastavit. Řidiči si účet "dobíjejí" penězi jako mobilní karty.

Variabilní poplatky na bázi diferencování vozidel podle t říd závisejících na velikosti

vozidla. Ceny závisí na době a pohybují se v rozmezí 1,5 až 7 liber.

Řidiči nemohou použít silnici bez placení.

Po zavedení systému zpop la tnění došlo ke snížení dopravní zatíženosti na M6, ale

doprava se přcsm črovala na paralelní komunikace, které jsou nyní více zatížené.
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3.2./ / Anglie - Londýn

V roce 2003 bylo uvedeno do provozu zpop la tněn í vjezdu do centrální zóny na bázi

kordónového prstence. Londýn trpěl jednou z nej větší dopravní přetíženost i v Evropě. itid iěi

trávili v zácpác h 50 % svého času , ztráta byla odhadována na 2-4 miliony liber na týden.

Cílem zavedeného systému bylo především snížit tvorbu kolon

Systém je založen na stacionárních nebo mobilních kamerách kolem hranice i vevnit ř

platební zóny identifikují reg istrační č ís la vozidel v zóně a automaticky zkontrolují, jestli

ř id ič zaplatil. Systém je založen na bázi analogového signálu. Počítačový systém pak rozliší

značku vozidla. Každá silnice, i ulice je monitorována při vstupu i východu. Fotografie SPZ

jsou pak manu áln č kontrolovány s databázi pro upomínku.

Vozidla platí pop latek 8 liber na den za vstup do centra, od pond člka do pátku v časovém

rozmezí 7 až 18.30. Za neplacení je pokuta 40-80 liber. Platit se m ů že dopředu . Je možné

platit online pomocí kreditní nebo debetní karty, telefonicky, manuálně , na poště , textovou

zprávou a v kioscích .

Pokud řidič nezaplatí, má okamžitě pokutu 100 liber, pokud zaplatí do 14 dn ů je částka

snížená na polovinu .

Příj my z provo zu systému se pohybují okolo 100 milio nů liber, z nichž 80 % je použito na

financování autobusové dopravy v Londýnč . Zbytek se využívá k podpoře bezpečnosti na

silnicích a podobné projekty. Projektované čisté příjmy jsou 140 milionů liber a odrážejí

zvýšení poplatk ů .

Následkem zavedení systému zpoplatnění se podařilo eliminovat tvo řen í kolon o 30%,

intenzita dopravy klesla o 18%, počet aut kles o 30%. Počet autobusů a tax íků narostlo 20%,

o 29 000 se zvedl počet cestujících v ranních spojích a vzrostla také spolehlivost autobusové

dopravy. Veřejné mín ční vnímá zpoplatnění převážně pozitivně .
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3.3.12 Ostatní země

Španělsko

Ve Španč l sku je zpop la tněna jen část dálnic (zvláštč oblast Katalánska, Galície..) i zde se

již setkáme vedle klasické možnosti placení pomocí dálničních l ístk ů u bankomat ů č i

dálničních zř ízenců se systémem elektronického mýtného založeného na mikrovlnném

systému (Via T).

Španč lsko rozhodlo pro mikrovlnnou technologii Kapsch. Mikrovlnné systémy se tam

instalují postupnč od roku 1996, v provozu jsou již v mčstech jako Barcelona Alicantc, ,

Malaga, La Coruna nebo Bilbao. Kapsch připravuje i mýtné pro dálnice vedoucí clo Madridu

Portugalsko

[ zde se setkáme s elektronickým mýtným, založeném na mikrovlnném systému.

Spo leč nost Kapsch vyvinula v roce 2005 inovační infrastrukturu pro portugalský mýtný

systém. Kromč výbčru mýta bude zdokonalená palubní jednotka sloužit i pro mobilní platby

na parkovištích, če rpacíc h stanicích či pro automatické zabe zpečení vjezdu do garáží,

obchodních center a komerčních zón.

Portugalský provozovatel dálnic BRISA již od roku 2004 spolupracuje s firmou Kapsch

na docílení kompatibility a interoperability svého mýtného systému s ostatními mikrovlnnými

projekty v Evropč . Zakázka zahrnuje dodávku technologického vybavení i palubních

jednotek.

Kapsch v rámci projektu v Portugalsku obnoví pozemní infrastrukturu a použije

inovované duální antény, které umožňuj í komunikaci s existujícími koncovými zaříze ním i

automobil ů , i s palubními jednotkami (OBU - On Board Unit) podle budoucích evropských

s tandard ů . Duální antény, které úspčšnč prošly rozsáhlými testy, budou moci obsluhovat jak

stávající národní systém, tak i panevropské mýtné aplikace PlSTA. Síť portugalských dálnic

zahrnuje cca 1800 km, z toho budou zpoplatn ěny zhruba 2/3. Koncovým zař ízen í je

v současnosti v Portugalsku vybaveno 1,7 milionu uživat elů, proto jsou vyvíjeny aplikace pro

další účely a služby.Chyba! Styl není definován.

-
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4. Financování silniční sítě v České republice

4.1 Historie výstavby dálnic na českém území

Široká veřejnos t si počátek výstavby dálnic spojuje s koncem GO.let dvacátého století.

Málokdo ale ví, že s výstavbou dálnic jsme zača li již před druhou svčtovou válko u jako jeden

z prvních s t átů na sv č t č vůbec . První myšlenky se objevily již v roce 1935, kdy byl navržen

projetk "Národní silnice Plze ň - Košice č i projekt s i ln ičn í magistrály "Cheb - Chrust",

Zajímavý byl také projekt .J. A. Bati, který navrhl spojnici mezi mčsty Cheb - Velký Bočkov

(viz obr. I).

Obr. I : Návrh silniční magistrály od i.A.Bati

S intenzivní výstavbou dálnic se ovšem začalo až po neblahých událostech mnichovského

diktátu. Pro oklešt ěnou republiku se náhle výstavba nových komunikací stala živo tnč

nezbytnou. 4.listopadu 1938 byl schválen návrh na zavedení jízdy vpravo a stejného dne je

zřízeno Velitelstv í stavby dálkových silnic (VSOS). 23.prosince 1938 je VSOS přejmenováno
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na Generální řed i t e ls tv í stavby silnic (GŘSD) a je úředn č zaveden název dálnice, který je

odvozen od z á k ladů slova železnice a silnice, a zdů razň uje dálný, dálkový charakter dopravy.

V této dob č byla také podepsána dohoda mezi zástupci Českého a N čmcck ého státu o

vedení autostrády Wroclav - V íde ň přes naše území. Soubčžnč byla plánována magistrála na

trase Praha - Jihlava - Brno - Zlín. S německou autostrádou se měla tato magistrála setkávat

u Brna.

Po okupaci zbytku Českos lo venska však dostala ve všem přednost dálnice Wroclaw

Vidcň , na které velice záleželo N čmccku. Dálnice plánované a projektované českou stranou

však nebyly zamítnuty, i ony měly velk ýhospodářský význam, musely ale být p řizpů sobeny

německým normám a zvyklostem. Stavba prvního úseku dálnice Praha - Brno tak zača la

2. kv ětna 1939. Plánované komunikace mají být asi na dvou třetinách své trasy betonové, na

zbývaj ící t řetinč dlážděné. Ambiciózní plány na dokončení této stavby berou za své po

začát ku svčtové války. Ncdost ává se s t roj ů ani d čln íků a 30.dubna 1942 se d efinitivně

zastavuj í práce na všech rozpracovaných úsecích dálnice.

K obnovení prací dochází na zák ladč prczidcntského dekretu z I. října 1945, který

nařizuje dostavbu dálnice Praha - Brno - Slovenská hranice. Po převratu v roce 1948 byly

firm y pracující na výstavbě dálnice znárodnčny , ale přesto nadále pokračovaly ve stavebních

pracích. V roce 1950 je zrušeno ministerstvo techniky a s dostavbou dálnice už se nepoč ít á.

Pokud do výpočtu zahrneme i rozestav ěn é nčmecké dálnice, je v roee 1950 odsouzeno

k postupnému chátrání 188 kilometrů rozestavěných dálnic. Š p ič kov á pozice, kterou jsme

v 30.letech ve výstavbě dálnic získali je ztracena a řešení dopravních prob l ém ů se odsouvá.

Situace se zača la pozvolna mčnit až koncem padesátých let, kdy zača la intenzita

s i ln ičn ího provo zu nar ů stat a brzy převýšila ú rove ň z doby t č sn ě před válkou. "Impulsem pro

modern izaci silniční s ítě byl prudký r ů st individuálního motorismu, který zp ůsob i l , že se v

řadě ú seků silnic provoz blížil k naplnční jejich dopravní kapacity. V roce 1963 byla

vymezena vybraná silniční s íť určená k přednostní modernizaci a z ároveň byl stanoven tvar a

rozsah dálniční sítě. V roce 1967 byla zahájena výstavba dálnice DI Praha - Brno . První

jedenadvacetikilometrový úsek z Prahy do Mirošovic byl uveden do provozu 12 . červencc

-
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1971 a k propojení Prahy a Brna došlo v roce 1980, tudíž o 40 let pozd ěji , než bylo původn č

, , ",,6
planovano.

4.2 Současná dá ln iční s íť a plánovaná výstavba

Od zprovoznčn í prvního úseku dálnice OI v roce 1971 výstavba dálnic a silnic výraznč

pokroč i la (viz příloha I ) a v současné dobč je na českém území v provozu 546 km dálnic 

z toho je zpop la tnčnýc h 494 km, dále 336 km rychlostních silnic, z čehož je zpop latnčných

234 km. Doposud nezpoplatnčné jsou silnice první třídy, kterých je na českém území 5820

km (viz tab. 2).

V roce 2006 je plánována výstavba rekordního počtu nových kilometrů dálnic. Dosavadní

prvenství v této oblasti držely roky 1977, kdy byl zprovoznčn 54 km dlouhý úsek dálnice OI

Mirošovice - Loket a dále v roce 1997, kdy zača l fungovat 63 km dlouhý úsek dálnice 05

mezi Plzní a nčmeckou dálnicí A6. Letošní rok p ředčí oba výše zmiň ované rekordy, protože

do provozu má být uvedeno 72 km nových dálnic. Které to jsou?

Dokončena bude poslední, 3,5 km dlouhá, část dlouhou dobu připravovaného

obchvatu Plznč. Dálnice 05 tak bude kompletní a dosáhne délky 151 km

V prosinci 2006 bude zprovoznčna 23,4 km dlouhá část dálnice D8 z Ústí nad

Labem na nčmeckou hranici. K dokončení 0 8 tak bude chybčt užjen 16,4 km.

Dokon čena bude také dálnice OII a její 45 km dlouhý úsek mezi Podčbrady a

Hradcem Králové.

Ve výs tavb ě jsou také dálnice OI, 0 3 a 047 . V rámci s ít ě rychlostních silnic jsou

rozestavčny úseky na R6 u Prahy a Karlových Varů a úseky na R48 mezi Frýdkem - Místkem

a Českým Těš ínem .. Plánována je také výstavba Rl , neboli Pražského okruhu v jeho

jihozápadní část i .

fi ř<cdi tc!ství silnic a d álnic České republiky: Silniční a dálniční siť:Historie [onlinc], [cit.1 7.11.2006], dostupné
z:
<11 ttp://www.rsd.cz/rscVrsd.nsJlEdit/Silni%C4%8On%C3%AD%20a%20d%C3%Allni%C4%8Dn%C3%AD%2
Os%C3'X,AD'%C5%A5-l-l istoric?Opcn&arca=Silni%C4'%8Dn%C3%AD%20a%20d%C3%Allni%C4%8Dn%C
3%A D%20s%C3%AD%C5%A5&grp=l-listoric&lng=>
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Tabulka 2: Délka dálnic a rychlostních silnic v ČR k 1.1.2005 (v km)

Dálnice

Celkem Zpoplatněné Nezpoplatněné

DI 230 217 13

02 61 58 3

03 9 - 9

05 148 126 22

08 55 51 5

Dl l 43 43 -

Celkem 546 494 52

Rychlostní komunikace

Celkem Zpoplatněné Nezpoplatněné

Rl 17 - 17

R4 32 32 -

R6 33 16 17

R7 17 15 2

R8 2 - 2

RIO 73 63 10

Rl3 3 - 3

R35 67 52 15

R43 8 - 8

R46 37 37 -

R48 4 - 4

R50 4 I 3

R 52 20 13 7

R56 13 - 13

R63 7 - 7

Celkem 336 234 102

Zdroj: Řed i te lství silnic a dálnic ČR

Financování silniční s ít č v České republice
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Obr.2: Silniční sít' v České republice - plánované a dokončené projekty
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4.3 Financování rozvoje silniční sítě

Česká repub lika má v rámci Evropy strategickou dopravní polohu. Z tohoto důvodu je

funkce dopravní s i t č velice významná. Ačko l iv je v ČR relativně hustá s íť dopravních cest, sít'

dálnic a rychlostníc h komuni kací je stá le nedostačujíc í. Technický stav komunikací a

kvalitativní parametry zaostávaj í za evropskými standardy. Požadavky na rozvoj a výstavbu

si l nič ní s í t č rostou rychleji než zdroje jej ich finančního krytí.

V roce 2000 byl systém financování dopravní infrastruktury výrazně reorganizován. Do

roku 2000 byly finanční prostředky na rozvoj a výstavbu silnic přidělo vány od Ministerstva

dopravy a spojů přes I n formačn í systém programového financování (lSPROFIN) přímo

k p ř íjemcům t čchto pro st ředk ů .

Zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinnost í k 1. 7. 2000 je zřízen Státní

fond dopravní infrastruktury (SFOI). "Úče lem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a

modernizace s ilnic a dálnic, že lezničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.

Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumn é

a projektové pr áce, studijní a expertní č i n nosti zaměřené na dopravní infrastrukturu"?

Př íj my SFO I t vo ří: 100(% s i lnič ní danč ; 9, I % spotřební daně z minerá lních o lej ů ; 100%

poplatk ů za použití vybraných druhů silnic a dálnic; úvčry a pokuty; příspěvky z evropských

fond ů ; výnosy z privat izace a dotace ze státního rozpočtu ; výnosy z cenných pap írů

emitovan ých SFO I, dary a dčdictví. Od SFOI prostředky dále putují na správu a budování

silnic, železnic a vnitrozems kých vodních cest. Pro demonstraci objemů prostředků , sjakými

SFO I nakládá uvádím následuj ící tabulku.

7 Státní fond dopravní infrastruktury: Základní informace [onlinc], [cil. 10.11.2006], dostupné z:
hllp://www.sfcl i.cz/

-
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Tabulka 3: RO'1.jJočly SFDl 2000 - 2006 (v tis.}

ZdrOJ: V ý ro č ní zpravy SI'DI

Rok Rozpočtové Rozpočtové Skutečné Skutečné

výdaje příjmy příjmy výdaje

200 1 3 1 200 000 3 1 200 000 34 886527 3063592 1

2002 4 1 085 000 4 1 085000 43636 860 40 187 5553

2003 45 400 000 45400 000 48 569399 41 296 266

2004 44 000 000 44 000 000 42439 659 52 067636

2005 38 600 000 36600 000 52 352 470 48526981

2006 55 500 000 55500 000 Není k dispozici Není k dispozici
~

Jak již bylo řečeno , SrDI financuje rozvoj, výstavbu, údržbu a modernizaci silnic a

dálnic, že lezn ič n íc h dopravních cest a vnitrozemsk ých vodních cest. Přehled o podílech, které

jdou ze sroldo jednotliv ých oblastí poskytuje následující graf

Financování s i ln ičn í s ít ě v Č esk é republice
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Graf 10 : Financování z rozpočtu SFDl podle jednotlivých oblasti

2000 - sku te č n os t celkem : 7,75 mld. Kč

20 01 - skutečnost celkem : 25,95 mld. Kl'
...- 12002 - skute č n os t celkem : 38,91 mill. Kč

2003 - skutečnost celkem : 41,25 mlel.Kč

2004 - skutečnost celkem : 52,04 mld. Kč
J--- ---,....._- - -l

2005 - sku t('ču os t ('elkem = 48.51 mill. Kč

sr Ol \' Il'tech 2000-2005 cellmll : 214,41 mld, Kč . 2000*)

(skutečnost)

2001 (skutečnost)

pozcmu í celost átuí a vnitrozemské

kom un ikace J'('gíon:ílní llníhy vodní cesty

~ si lnice II. Ol III. třídy . od roku 2006 řinancovan é z rozpočtů krajů

ostatní programy

(YČ , aparátu
SFDI)

'I SFDI zřízen od 1.7.2000

Zdroj: SFOI, 2006

Rozhodnutím ministra dopravy ze dne 4.prosinee 1996 vzniká dne I.ledna 1996

Ředitelství silnic a dálnic ČR (I~SD). Tato organizace byla zřízena splynutím Ředitelst ví

silnic ČR , Ředitelství dálnic Praha a S i l n ičn íc h investorských ú tvarů Praha, České

Budčjovice , Plze ň , Liberce, Pardubice, Brno a Ostrava. Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní

př íspčvkovou organizací, kterou ř íd í Ministerstvo dopravy ČR. Základním předm ětem

č innos t i organizace ŘSD ČR je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvo řícím

dálnice a silnice I. třídy, zabezpečen í správy, údržby a oprav dálnic a silnic 1. třídy a

zabezpečen í výstavby a modernizace dálnic a silnic 1. třídy. Vzhledem k celostátní p ůsobno sti

organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky.

Č innost ŘSO je financována z více zdroj ů, Jsou to zejména: SFDI. Státní rozpočet , Ú v ě ry

EIB, ISPA, PHARE a vlastní zdroje. Ncjv čt š í podíl příjmů plyne ŘSD ze SFOL

-
Financování s i ln ičn í s ítč v České republice

49



Elektronické mýtné

4.4 Elektronické mýtné v České republice

4.4.1 Rostoucí požadavky na objem finan cl v dopravni inJj'astruktlde

Dopravní infrastruktura p ředurčuje možnosti využití území a má podstatný vliv

na č innosti , které bude možné v jednotlivých oblastech vykonávat. Rovněž přepra va zboží

logicky vykazuje neustálý růst díky výrobním řet čzc ů m a globalizačním tendencím. I

dopravní výkony na dálniční a s i l n ič n í síti neustále rostou. V roce 2003 oproti ro ku 2000

vzrostly pr ům črn é intenzity na d áln icích o 16,7%, na silnicích v průměru o 12%. Kdalšímu

n árů stu zejména těžké nákladní dopravy došlo od kvčtna 2004 po vstupu ČR do EU.

Například na dálnici D I na nultém kilometru byly intenzitydopravy přes 90 000 vozidel / 24h

namčřcny v roce 2000 v 8 dnech, v roce 2002 v 58 dnech, v roce 2003 ve 110 dnech a v roce

2004 vc 163 dnech. V roce 2003 byly poprvé na tomto stanovišti namčřeny intenzity přes

100000 vozidel / 24h ve 30 dnech a v roee 2004 již v 53 dnech. 8

Tabulka 4: vývoj pr ům ěrnych intenzit dopravy (počet vozidel/ 24 h]

Rok Dálnice Silnice I.třídy Silnice Silnice m.
ll.třídy třídy

1985 II 236 4 107 1404 393

11 90 14 51 9 4888 1563 407

1995 17023 649 1 1899 476

2000 22 044 798 1 2 178 570

2002 23438 8 483 2 308 604

2003 2563 1 8 932 2 424 634

2004 27370 9 140 2480 649

Zdroj: ř~edit elství silnic a dálnic ČR

8 Řed i telst ví silnic a dálnic: Silnice II dálnice II České republice, [onlinc], [cit. 12.12.2006], dostupné
zhttp://www.rsd.cz/
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Graf 11: vý voj průměrnych intenzit dopravytpo ěet vozidel / 24h)
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Zdroj: Ř ed i te ls tví silnic a dálnic ČR

Z uvedeného vyplývaj í rostoucí požadavky na finan čn í zaj iště n í oprava údržby stávající

dopravní infrastruktury a financování jejího dalšího rozvoje. Zásadní problém je v tom, že

současno s t potřebuje výrazné urychlení výstavby a modernizace dopravní infrastruktury a

také zkva l i tněn í péče o stávající dopravní sít č . To pak přcdurčujc mnohem vyšší nároky na

finanční prostředky v jednotlivých letech oproti nedávné minulosti. Nespornou

makroekonomickou předností této oblasti je, že samotná výstavba dopravních sítí má výrazný

ekonomický multiplikační efekt a působí na hospodářství státu příznivě . Růst n árok ů na

údržbu , opravy a modernizaci stávající dopravní infrastruktury je ovlivněn nejenom zvýšenou

intenzitou dopravy a jej ím permanentním r ůstem, ale také d ů sledkem rozšiřuj ící se sít ě

pozemních komunikací vyšší kategorie. Do zvýšených potřeb se promítá i dlouhodobá

podudržovanost dopravních cest a zhoršující se stav zejména v oblasti inženýrských staveb.

Jednou z možností jak financovat narůstaj íci potřeby pro rozvoj silni ční sít č je zpop la tnč n í

si l n ič n í s ítě . Od roku 1995 funguje v ČR systém časového zpoplatnění vybraných komunikací

- tzv. dálniční známky. O povinnosti placení za používání dálnic se II nás dlouho uvažovalo a

to hned po pádu komunistického režimu, kdy byla nutnost co nejrychleji dostavčt započato u

dálniční s íť . Zpočátku se mčlo jednat o klasický zp ů sob placení mýtného, kdy by se stejně

jako ve v čt šin č zemí světa musel zaplatit příslušný poplatek vždy při najíždění na dálnici.
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Tedy u každého nájezdu měla být tzv. mýtnicc, kde by si ř idič vyzvedl např. lístek a u

výjezdu z dálnice by zase u j iné m ýtnice zaplatil čás tk u, podle vzdáleností kterou skutečně

ujel. 9 Podle r ů zn ý ch pr ů zkumů by se sta lo vybudování mýtnic jen drahým a nevratn ým

řešením. Češ tí ř id ič i by pravděpodobně preferova li starou silnici, aby se vyhnuli povinnosti

plat it za užití silnic vyšší t ř ídy . Dálnice by pak z ůs ta ly pouze pro cizince a kamiony. Hned po

zavedení dá ln ič níc h pop l atk ů platila povinnost používat dá ln ičn í známku i pro motocykly.

Nastávn ly však ko mplikace s určením místa kam známku přesn ě vylepovat. Navíc právě

motocykly bývaly terčem krádež í známek a to stylem, že z lodčj eelý plechový díl i se

známkou jednoduše odmontova l. Proto byly motocykly od pop la tk ů osvobozeny. Povinnost

platit za používání českých dálnic a rychlostních silnic nyní platí pouze pro vozidla s

minimálně č tyřm i ko ly. Osvobozeny od po platk ů jsou tedy i vešker émotorové tříkolky .

Novým trendem ve zpop lat ňov á n í komunikací je zavádční systému elektronického

mýtného. Pro toto řešení se rozhodla i česká vláda, a od 1. 1.2007 tak bude platit mýtná

povinnost i pro vozidla nad 12tun využívající zpoplatnčné komunikace v ČR.

4.4.2 Výběrové iizeni

V červnu roku 2005 Ministerstvo dopravy ČR vypsalo výběrové řízení na realizátora

systému výkonového zpop latnění. Do veřejné sout ě že se přihlás ila čtyři konsorcia. Pro

srovnání: V Rakousku bylo ve hře 5 uchaze č ů a v N č mccku dokonce jen 3 žadatelé. Nejnižší

nabídku podalo sdružení Asco m Fela s Damovem a ABD Oroup, které nabídlo 15 miliard.

Autostradc je ochotna systém vybudovat a provozovat za 17,5 miliardy, Kapsch za 22 miliard.

Nejvyšší cenu 33,7 miliardy navrhlo konsorcium A-Way a AŽD

Vlek lé debaty se táhly na poli techno logickém. Nedá se totiž přesně říct, zda je lepši

řešen í satelitní, č i mikrovlnou technologií.Můžeme ale popsat jednotlivé výhody a nevýhody.

Mikrovlnný systé m je j istě výhodný z hlediska palubních jednotek, které jsou levné, malé

a snadno instalovatelné do auta. Také jde o standardizovanou technologii, což napomáhá

zpracování. Už jednoduše víte, podle čeho se říd i t. Na druhou stranu je podstatně dražší

vybudování infi'astru ktury, ve které je umístěna větš ina inteligence celého systému. Po urč i té

9http://www.dalnicc.com/doprava/poplatky/znamky.htm#HISTORIE%20A%20POU%8E%CDV%C1N%CD%2
OZN%CIMEK
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vzdálenosti musí stát brána, na které jsou namontovány snímače a kamery. Kdyžse navíc stát

rozhodne rozšířit zpop la tnčno u síť komunikací, musí se zase zd louhavč stav č t a stavčt.

Telematické služby jsou zde značnč omezeny. Vyplývá to z omezené přesnosti. Víme totiž, že

auto je pouze v určitém úseku a přes nost okolo 8 kilometr ů je pro spoustu aplikací

nedostačuj ící.

Satelitní systém má své nesporné výhody. Na silnicích nestojí zdaleka tolik bran, i když

nčkteré jsou potřebn é pro kontrolu placení. Navíc, když se stát rozhodne, že zpoplatní další

silnice, dá se to spust it v řádec h nčkoli ka hodin. Pouze se nastaví v map ě další úseky, které

budou zpop la t nčny . Očekává se taky využívání dalších služeb, které satelit nabízí a zdaleka se

nejedná jen o navigaci, ale o další služby, které využívají velmi přesné aktuální polohy vozu.

Tak např íkl ad zavedení elektronické knihy jízd nebo kontrola ř id i č ů a jejich odpoč inků .

Nčmecký systém, kde zatím jediné satelitní mýtné funguje, není podle evropských

s t andard ů . Palubní jednotka je složitá a nikdo neví, jaké protokoly bude používat očekávaný

evropský satelitní systém Galileo!", na kterém by mčl v budoucnu satelitní výbčr mýta

fu ngovat. Zatím se totiž stále využívá americký GPS.

Všichni uchazeč i nabídli mikrovlnný nebo kombinovaný systém. Dodavatelé satelitní

technologie celou so ut ě ž označ i l i za netransparentní a v ůbec se ncpř ihl á sili . Jedná se

napřík lad o nčmecký T-systcms nebo francouzskou Logicu. Obč fi rmy zaslaly na

Ministerstvo dopravy pouze dopis, ve kterém projevily zájem o celou zakázku, ale za

současnýc h podmínek je pro n č nereálné celý projekt stihnout. Nespokojených firem, které se

nakonec tendru v ůbec nezúčastn il y , bylo ovšem mnohem více, např íklad Siemens nebo IBM,

kteří již dříve sv ů j zájem proklamovali. Hlavními argumenty tčchto firem bylo, že se v tak

krátké době nedá systém vybudovat, není schválena příslu šná legislativa a v zadávací

dokumentaci jsou příl i š veliká rizika pro dodavatele. Ministerstvo dopravy ovšem tvrdilo, že

vše Izc stihnout v termínu. Pokud nebude schválena p říslušná legislativa, dojde k posunutí

spuštění systému a kritéria jsou tvrdá proto, aby se vláda vyhnula podobným problémům, jaké

měl i N črnci . Tam se totiž spuštění celého systému opozdilo o 15 m ěs íců ."

V Listopadu 2005 vybrala vláda vítěze výběrového řízení, kterým se stala firma Kapsch.

Za cenu 22 mld Kč tak systém postaví a bude dalších deset let provozovat. Zbývající uchazeč i

10V' .
II lCC VIZ: http://cc.europa.cu/dgs/cncrgy transport/galilco/index en.htm

LOKAJ Z.: Mytné začnefungovat od ledna 2007, in: DNES, 31.10.2005
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se proti výslcdkllln tendru odvo lali k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže , který ale

výsledky výběrového řízen í potvrd il. V ř íj n u 2006 byly práce výstavbě mýtného systému na

týden pozastaveny na zák ladě předběžného opatření vydaného Brn čnsk ým krajským soudem,

který tak vyhově l stížnosti konkurenčn í firmy Autostrádě . Tendr na mýtné následně schválila

i Evropská komise.

Ministerstvo dopravy poté se spo lečnost í Kapsch uzavřelo dvě smlouvy: Smlouvu o

dodávce systému výkonového zpop la tnění a Smlouvu o poskytování služeb souvisejících s

provozem systému výkonového zpop la tněn í vybraných pozemních komunikací v České

republicc.Í'' Podle smlouvy o dodávce spo lečnost Kapsch vybuduje celý systém, který bude

následně p řeveden do majetku ŘSD . Provozování systému elektronického mýtného bylo ŘSD

svěřeno na zák ladč rozhodnutí Ministerstva dopravy. Na zák ladě druhé smlouvy bude

spo leč nos t Kapsch poskytovat služby souvisej ící s provozem systému dalších 10 lel.

4.4.3 Fungování systému elektronického mýtného

Zavedení elektronického mýtného od 1.1 .2007 znamená velký průlom jak na českém tak

na evropském dopravním trhu. Doposud jsou pro zpop la t ňov á n i silnic v České republice

využívány dáln i ční známky - tedy systém časového zpopla tněn í, který se váže na konkrétní

dobu platnosti známky. Systém elektronického mýtného oproti tomu vychází p ři výpočtu

poplatku z počtu ujetých k i lometrů - jedná se tedy o výkonové zpopla tnění.

Zpop la tněn í české komunikační s í t č bude probíhat ve dvou fázích. První bude spuštěna

1.1.2007 a ve zpop la tnčné síti budou zahrnuty všechny dálnice a rychlostní komunikace.

Druh á fáze zač íná 1.7.2007 a od tohoto dne budou zpopla tněny všechny silnice první třídy.

Od zavedení e lektronického mýtného si český stát slibuje zejména zvýšení příjmů

z užívání dopravní infrastruk tury, které mohou být ná sledně reinvestovány ke zvyšování

kva lity pozemních komunikací. Na druhou stranu se stát snaží přim čt dopravce využívat jiné

eko log ič t ěj š í fo rmy dopravy - zejména jde o širší využívání nákladní že l ezn ičn í dopravy.

Důvodem je, že prostřednictvím zavedení mýtného systému se přiblíží náklady na si ln iční a

že lezn ič n í dopravu.

12 Ministerstvodopravy ČR: Dokumenty související s mytem. [online], [eiI.1 5.11.2006],dostupné z
hllp://www.mder.cz/
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Vit č zcm státní veřejn ó zakázky na realizaci elektronického mýtného se stala rakouská

spo leč nost Kapsch, která vytvoř i la konsorcium spo lečně se spo lečnost í r YT. Technologie,

kterou tato spo lečnost používá pro vý b čr mýtného je založena na mikrovlnném systému.

Každý uživatel komunikace, který podléhá zpop latň ovacímu režimu, bude vybaven palubní

jednotkou ( tzv. OBU = On Board Unit), která obsahuje informace o SPZ vozidla, počtu

náprava emisní t řídě .

Mýtn ý systém spo leč nost i Kapsch funguje na principu brány mezi každými dvěma exity

na silnici. Taková brána snímá pohyb vozidel po komunikac i pro střednictvím OBU jednotek.

Informace z mýtných bran jsou bezprostředně po jejich zaznamenání automaticky přenášeny

do centrálního systému.

Každý uživatel komunikace, který podléhá zpop la tněn í , je povinen se zaregistrovat,

zakoupit si OBU jednotku a zvolit si platební metodu. Toto učin í na kterémkoliv obchodním

míst č , které je označeno př íslušným způ sobem. Obchodními místy jsou bud' č erpac í stanice

(tzv. Distribuční místa) nebo zřízené kanceláře Servisu Hospodářské komory ČR (tzv.

Kontaktní místa). Rozmístění obchodních míst bylo zvoleno tak, aby ideálně pokrývalo celé

území v závislosti na zpop la t něné s i l n ič n í síti. 13

V principu existuj í dvě základní metody jak zaplatit mýtný poplatek: platba předem - tzv.

pre-pay a následné placení - tzv. post-pay.

Podstata pre -pay platby je taková, že zpopla tněný uživatel komunikace platí předem

zvolenou částku - tj. nabije si OBU jednotku . Při průj ezdu pod mýtnou branou je z tohoto

uloženého kreditu na OBU jednotce odečtena adekvátní částka za spo třebované mýto.

Platby prc-pay jsou určeny zejména pro občasné uživatele zpop latněných komunikací.

Povolenými platebními prostředky pro tuto variantu platby jsou:

• Platební karty (VISA, VISA Elektron, EC / MC, Maestro, Diners Club)

• Tankovací tzv. Fleet karty (DKV, UTA, Benzina, CCS, apod.) 

princip těchto karet je takový, že mýto zaplatí vydavatel karty, a držitel

karty pak platí vydavateli karty

• Hotovost (eelý systém funguje pouze v české měně)

II Kapsch tclcrnatic scrvices: Premid pointy [online], [cit. 10.11.2006], dostupné z: http://www.prcmid.c7J
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Pokud takovýto "předp lat ite l" mýta veškerou vloženou sumu peněz nespotřebuje , existuje

možnost vrácení depozita. Vrácení nespo třebované částky funguje vždy na principu, jakým

platebním kanálem se platilo, takovým se vrací. Př i této operaci není nutná přítomno st karty,

neboť informace je už obsažena v centrálním systému a nespotřebované mýtné je vždy

vráceno na stejnou kartu, kterou bylo zaplaceno. Díky tomuto principu je minimalizováno

riziko zneužiti OB U jednotky.

Naproti tomu princip post - pay platby je takový, že při průj ezdu pod mýtnou branou je

info rmace odeslána do centrálního systému a o hodnotu spotřebovaného mýtného je navýšen

dluh za daným vozidlem, resp. za zpop latněným uživatelem. Po uplynutí sm luvně upraveného

obdobíje pak celkový dluh zesumarizován a uživatelem komunikace uhrazen najednou.

Post-pay platby využije pravděpodobně větši na pravidelných u ži vatel ů zpoplatnčnýc h

komunikací. Povolenými platebními prost ředky pro post-pay jsou:

• Faktura - m ů že být hrazena převodem, platebním příkazem, inkasem, č i p řes

webové rozhraní

• Tankovaci/Flcc t karta

• Diners Club Road Account - funguje jako charge karta, obdoba kreditní karty

Následující tabulky popisují předpokládané rozdělení mezi metody Pre - pay a post 

pay a dále procentuální využití platebních kan ál ů .

Tabulka 5: Rozvržení mezi režimy pre-pay II post-pay

Platební režim Pre-Pay

Pre-pay 40,00(10

Post-pay 60,00%

Celkem 100,001%

Zdroj: ČSOB
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Tabu/ka 6: Využití platebních kanál ů v systému elektronického mýtného

Kanál Prc-Pa y Post-Pay Celkem

Platební karta 10,00% - 6,001%

Tankovací karta 70,00% 40,00% 58,00%

Faktura - 60,00% 24,00%

Hotovost 20,00% - 12,00%

Celkem 100,00111) 100,00% 100,00%

Zdroj: ČSOB , 2006

V případč , že OBU jednotka funguje bez probl ém ů , je o této skutečnosti řidič vozidla

informován krátkým pípnutím vždy při pr ůjezdu pod mýtnou branou. V př ípad č , že tomu tak

není, je ř id ič upozornčn akustickým signálem, a jeho povinností je v určeném časovém

okamžiku problém vyřešit anebo opustit zpopla tnčnou komunikaci. K této situaci může dojít

zejména v připad č , kdy řidič nemá dostatečný kredit na OBU jednotce, OSU je poškozená,

nebo mu byl zablokován zvolený platební prostředek.

Mýtn ý systém funguje nejen pomocí bran, které zaznamenávají informace o

spo t řebovaném mýtném, ale je tvořen také tzv. vymáhacími bránami. V tomto případč se

jedná o speciální brány, které jsou schopny vyfotit vozidlo, zj istit zda je vozidlo

zaregistrováno v mýtném systému, ovčř i t registrační značku a počet náprav, a tyto informace

pak porovnat s centrálním systémem. V p ř ípad ě nesrovnalostí jsou informována hlídková

vozidla, která maj í p ři řazena konkrétní úsek zpop la tn č n é komunikace a na tomto úseku

zaj i š ťuj ] nápravu, resp. sankcionuj í uživatele, které neplní svoji povinnost. 14

4.4.4 Očekávané phnosy zavedení systému elektronického mýtného

Systém elektronického mýtného je chápán jako jedna z cest řešení prob l émů

s narllstajícími objemy dopravy na českém území a s tím související nedostatečnou kvalitou a

počtem s i lničn ích komunikací v ČR. Prům ěrn á mýtné sazba je v současné době nastavena na

4,05 Kč / km. Do budoucna se počítá s narů staj íclmi objemy dopravy, rozšiřující se sítí silnic

14 T ' - - 6argova I.: Role CSOB v systému elektronick ého mýtného, intern í dokument CSOB, 200
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a a rozšíření mýtné povinnosti na vozidla nad 3,5 tuny. Analýza se zahrnutím těchto fak t ů

počítá s následujícími finančními objemy vybranými v následujících letcoh'' :

Tabulka 7: O čekáv án é objemy vybraného mýtného v piištich deseti letech

(milióny CZK)

2006 2007 2008 2009 201 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016

500 10000 15 000 16 500 18 150 19 965 2196 1 24 157 26 573 292 30 32 153

Zdroj: ČSOB,2 006

Z této tabulky je zjevné, že náklady vynaložené na výstavbu a provoz systému by se

ministerstvu dopravy měly vrátit již po dvou letech fungování systému.

Jak hodnotit další předpokládaný dopad zavádění systému je sporné. Jedná se o to, že

spo lečnos t i na dopravním trhu, zejména malí dopravci, nejsou schopni přenášet své náklady

na odbčra te le .. Pod le analýzy spo leč nost i Česmacl jsou v současné dob ě náklady na ujetí

jednoho kilometru cca 4 kč . Je tedy zjevné, že se zavedením mýtné sazby ve výši 4,05 k č /

km se náklady autodopravc ů zdvojnásobí.16 Většina malých dopravců má již dnes problémy

se včasno u úhradou svých z á vazků a není neobvyklé, že doby splatnosti faktur se v tomto

segmentu pohybují okolo 90 dnů, 17 Zavedení mýtného tak bude pro mnohé dopravce

znamenat v konečném d ů sledku ukončení č i nnost i. Ministerstvo dopravy předpokládá, že se

mů ž e jednat až o 20 - 30 '% dopravců.

Přijmy z mýtného ale nejsou samospasitelné a zdaleka nemohou pokrýt veškeré potřebné

prost ředky, které česká dopravní infrastruktura potřebuje. 18 Podle řed itele SFDl, Pavla

Švagra celkový odhad potřeb zdroj ů na dopravní infrastrukturu přesahuje v České republice

bilion korun. Jenom defic it v údržbě současných dopravních cest č in í zhruba 400 miliard

koru n. Mýtné je zcela ur čit č pozitivním přínosem, nicméně nedokáže vyřešit problém

podfinancovanosti české infrastruktury.

15 ZaoralO., Goulliová L.: Nákladv na karetní operace související s elektronickým mýtným, interní dokument
ČSOI3 , 2006 . .
16 V'
17 rec na.•www.proclopravee.cz
18ČSOB, Utvar ř ízen í kreditního rizika

Svagr P.: M)ítné nezajisti dostatek peněz, in: Hospodářské noviny, 11.1.2005
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5. Elektronické mýtn é v Santiagu de Chile

Santiago de Chile je metropole s pě ti miliony obyvatel a s milionem registrovaných

vozidel. Počty vozide l nar ů staj í dokonce rychlej i než rostou p říjmy obyvatel města. Vcdení

mě sta se potýkalo s otázkou nalezení rovnováhy mezi rostoucí potřebou investic do

infrastruktury a stá le s i lnějš í poptávkou po lepších sociálních službách. Rostoucí počty

vozidel zp ůso bují výrazné problémy v dopravě , které mají mimo jiné za následek problém

vážného zneč i š t ě n í vzduchu, jehož řešen í již nelze nadále odkládat. Vedení města tak

rozhodlo o zavedení systému elektronického mýtného, jako o jedné z cest řešen í probl é m ů .

S. I Základní fakta

Hlavním cílem projektu Je zlepšit životní prostředí ve městě a vybudovat novou

infrastrukturu. Cestou k tomuto cíli je využití soukromého sektoru. čtyřem soukromým

konsorciím byly udě leny koncese pro zavedení a provoz systému elektronického mýtného a

další dvě koncese jsou plánovány.

Každá koncese je udělena na zák ladě schématu Vybudovat - Provozovat- Převést (VPP).

Znamená to, že každý koncesionář fin ancoval, vybudoval a provozuje sv ůj vlastní dálniční

okruh, kterýje zpop la tněn systémem elektronického mýtného. Koncesionářská smlouva, která

se uzavírá na 30 let , vstoupila v účinnost momentem zahájení stavebních prací. Po sko nčení

platnosti smlouvy bude vlastnictví okruhu převedeno do vlastnictvíchilského státu.

Po dobu platnosti smlouvy budou koncesionáři odm ě ň ov áni na základě mýtných poplatk ů ,

které vyberou.V současnosti se příjmy z provozu infrastruktury pohybují okolo 220 mili ónů

do lar ů ročně .

5.2 Historie

V roce 1998 rozhodlo Chilské ministerstvo Veřejných prací, dopravy a telekomunikací

(MO PTT) o zavedení systému elektronického mýtného v Santiagu.

Mezi roky 2000 a 2002 byly čtyřem konsorciím přiděleny koncese a od roku 2004 byly

projekty postupně uváděny do provozu. Přeh led koncesion á řů a otevření silničních okruhů

uvádí následující tabulka .
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Tabulka 8: Koncesionáři v S an tiagu de Chile a zavádění silničních okruh II do provozu

Koncesioná ř Otevření okruhu

Autopista CentraI Prosince 2004

Costanera Norte Duben 2005

Vespucio SUl' Prosince 2005

Vespucio Norte Únor2006

Zdroj: vlastní tabulka

Kritéria pro posuzování jed notlivých žádostí o udělen í koncese byly pevně zakotveny

vzá koně o koncesích a v prováděcí vyhlášce. Při vyhodnocování je brán v potaz zejména:

• Výše a struktura poplatk ů za užívání komunikace

• Doba výstavby

• Očekávaná výše podpory od státu

• Výše platby, kterou ko ncesio nář uhradí za užívání již existující

infrastruktury a jiných zboží a služeb

• Minimální požadovaná ú roveň př íjmů garantovaná státem

• Rozdě len í rizik mezi stát a koncesionáře během a po výstavbě

Nabídka žadatele o přidě lení koncese musí obsahovat použitá kritéria a vysvětli t jejich

využ iíi pro výpočet výše nabídky.
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Obr.3: Zpoplatněné dálniční okruhy v Santiagu de Chile
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,

5.3 Sazby mýtného

Sazba mýtného, které ř id ič i platí se odvíjí od počtu kilometrů , které řidiči ujedou a dále od

denní doby, ve které zpop la tnčno u komunikaci využívají. Tato struktura účtování byla

akceptována všemi koncesion áři . Všichni koncesion á ři také zavedli systém elektronického

mýtného, který je založen na mýtných branách. Ty jsou rozmístěny na klíčových místech

komunikací, aby byly zaj i š tčny maximální příjmy z provozu.

Účtování na základ č ujeté vzdálenosti má 3 úrovnč - jsou to cca 6, 12 a 18 centů za

kilometr.
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Mýtné je samozřejmč dražší v dobč denních šp iček a v momentě , kdy rychlost poklesne

pod 70 km/ho Doposud museli ř i d ič i o pakovanč zastavovat a znovu se rozj íždět při stání na

semalorech, díky n č ko lika novým nadjezd ů m mohou nyní udržovat permanentní rychlost

oko lo 120 kmih, což je také jedna z motivací pro využívání okruhů.

Mýtné je pro uživatele j c šr č dražší v momentč, kdy rychlost klesá pod 50 km/hoToto

opatřen í je zavedeno za účelem udržování plynulosti silničního provozu. Ke zm ě ná m

vsazbách m ů ž e doj ít každé t ři m č s ícc a tyto zm č ny jsou komunikovány v médiích.

5.4 Technologie

Zpoplatnční komunikací je zcela automatické a využívá systému elektronického mýtného.

Tato technologie je založena na komun ikaci mezi palubní jednotkou, která je instalována na

předn ím skic vozidla a elektronickým vybavením, které je instalováno na železné mýtné

bránč . Tato brána dokáže sledovat pohyb ve všech dopravních pruzích pod sebou.

Při rozhodování o zavedení systému elektronického mýtného rozhodlo vedení Santiaga o

technologické int cropcrabilit č všem systémů v projektu. Tento požadavek vznikl z toho

důvodu , aby se podařilo předej ít nutnosti svčřit celý projekt do rukou jednoho dodavatele.

Chilský stát tak stanovil vlastní DSRC llJ standardy, podle kterých musí být každý žadatel o
olIt

koncesi schopen operovat. Tyto standardy jsou založeny na CEN DSRC specifikacích

vyvinutých komisí CEN / TC278, podporované GSS 2.0 (Global Systém Specification) a Al

transakčním modelem. Toto zaj i šťuje technickou interoperabilitu zařízení na bázi DRSC

(palubníjednotky a zařízen í u silnice) s využitím jediného protokolu u různých koncesionářů .

VChile jsou tři výrobci palubních jednotek - Kapsch, QFree a CS, a dva dodavatelé

zařízen í u silnic - Kapsch a Raytheon. Ministerstvo dopravy zřídilo národní registr uživatelů

palubních jednotek, který je přístupný všem koncesion á řům. Před spu št ěn ím projektu byla

rozhodující distribuce palubních jednotek mezi budoucí uživatele systému v co nejširší míře.

Ministerstvo dopravy tak požádalo všechny koncesionáře o distribuci minimálního množství

19 DS v I 'RC - "Dedicated Shor t Rangc Communications (DSRC) je bezdrátový protokol s krátkým až ~tre( mm
dO:,ahem, který je designován především pro využití v dopravě. Umožň uje komunikaci mezi. vozidlem .a
~an,2cn ím u č i nad silnicí.Jedná se o podskupinu RFID teehnologie.Tato technologie pro IT~ ,ap"ka~e pracuje
J;~smll 5.9 Gllz (USA) nebo v pásmu 5.8 GHz (Japonsko, Evropa). Starší standardy využívaly pásmo 915

12.
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palubních jednotek. Palubní jednotky" byly př idčlovány zdarma a podařilo se jich

rozdistribuovat na 1.37 mili ónů. , což je v podstat ě čís lo odpovídající počtu registrovaných

vozidel v regionu Santiaga. Výroba a distribuce palubních jednotek samozřejmč není zdarma,

lato in vestice byla ale všem koncesio n á řů m známa od samého počátku . Poč ítali s ní proto ve

svém rozpočtu .

Každý koncesionář zasílá m č si čn í faktury všem uživatelům, kteří využili jeho

infrastruktury. Jinými slovy pokud ř id ič využije všech čtyř okruh ů , obdrží na konci

zúč tovacího období čtyř i faktury.

Uživatelé systému, kteří nevlastní palubní jednotky si mohou zakoupit denní pas, díky

kterému je jejich registrační značka zadána do systému. Na zák ladč tohoto aktu je uživatel

auto rizován k využití systému po dobu jednoho dne a je také rozpoznán kontrolními mýtnými

video branami.

Pokud uživatel komun ikace nevlastní ani palubní jednotku ani denní pas, jinými slovy

porušuje pravidla systému, má možnost zakoupit si tzv. pozdní denní pas. Pokud této

možnosti nevyužije je potrestán pokutou ve výši 150 dolarů,

5.5 Partnerství soukromého a veřej ného sektoru - PPP

Zák ladem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý

sektor vz ájemn ě sd ílej í užitky a rizika vyplývající ze zaj ištčn í veřejné infrastruktury nebo

veřej nýc h služeb. Výhodou PPP je s loučení zkušeností, znalostí a dovedností obou sekto rů a

přenesení odpovčdnos t i za rizika na sektor, který je dokáže lépe řidit .

Ve v čt š in č př ípad ů veřej ný sektor sv ě ř uje výkon určité služby soukromému sektoru, a tím

využívá jeho o rgan izačn ích a odborných znalostí a dovedností, které jsou stimulovány nejen

výnosem vloženého kapitálu, ale také riz ikem jeho ztráty. 21

Jinými slovy řečeno , soukromý investor vloží finanční prostředky a své know-how

napříkl ad do vytvoření veřejnč prospčšné stavby, kterou dále spravuje a provozuje. Za tuto

2°•.Každý koncesionář distribuuje jednotky, které fungují v systému všech zbývajících koncc~ i o.n~řů. Každý
;',ZIVatcl systému tak podepisuje jen jednu smlouvu, která umož ňuj e užívání celémčstské dopravní sne.

Drapak F.: Seznamte se s PPP[onlinc], [cit. 10.12.2006], dostupné z: http://www.asociaceppp.cz/
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službu př ij ímá od veřejného sektoru předem sjednané platby, případně získává prostředky

přímo od konečných uživateli'l (např . na zá k lad ě koncese na provozování majetku).

Od klasického zad ává ní veřej nýc h zakázek se ppp liší především lim, že obě strany 

veřejný i soukromý sektor - jsou v rovnocenném postavení. Ze strany veřejného sektoru (stát,

samosprávné územní celky) je metoda ppp považována za výhodnou proto, že umožňuje

realizaci projekti'I i za situace, kdy na n č zadavatel momentálnč nemá peníze. Očekává se jak

vyšší efektivnost vynaložených fi nančn ích pro středků , tak i vyšší kvalita zaj ištění veřej ných

služeb a včasné dodání. Od soukromého sektoru se očekává také mén č časových průtah ů.

Privátn ím zájemcům o ppp projekty pak jejich realizace přináší zisk (dlouhodobé smlouvy

zaj i š ťuj i platby od veřej ného sektoru č i uživateli'! po dobu až nčkolika desítek let).

v ppp projektech se dodavatelé ze soukromého sektoru stávají dlouhodobými

poskytovateli služeb a nikoliv jen pouhými staviteli zařízen í. K dosažení tohoto cíle

poskytování služeb požadovaných veřej n ý m sektorem nesou přitom odpovědnost za navržení,

výstavbu, provozování a připadn č i za financování příslušných staveb a zařízen í. V důsledku

toho se úřady úst řední a místn í vlády stále více zapojují jako rcgul átoři a soustřeďují svoje

zdroje na plánování služby, monitorování výkonu a zaj i šťován í pat řičných smluv spíše než na

př ímé řízení a dod áváni služeb. Výsledkem je, že úkol veřejné správy je plnčn

prostředn ictvím soukromého sektoru. Popis rolí soukromého a veřejného sektoru v ppp

projektu popisuje náslcdujíci obrázek.
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ObrA: Role soukromého a veřejného sektoru v projektu ppp

ROLEVEŘ EJN ÉII O SEKTORU ROLE SOUKROMÉHO SEKTORU

·Regulace
.Tvorba s trategie
-Pl ánuv áni s lužeh

. Monitorová ní výkonu

.Zaj išťován í smluv

Zdroj. Asociace ppp

• I I ll ' I

} ~\ :', .','

--
• • • I •

I •

-

Koncept ppp byl sice využit také v Chile, ale má svá specifika. Obecně vzato, nestála

Chilský stát výstavba nových silnic a dálnic stát nic. Vzhledem ke schématu vrr je

konstrukce komunikací p lně na zodpovědnos t i konsorcií.

Stát přesto nabídl s tav i t e l ů m pomocnou ruku tím, že vyvinul důmyslný p řístup k ošetření

fi na nčn ího rizika, které neodmysl itcln č pat ří k dlouhodobým investicím

Kupř íkladu nabídl Chilský stát dr žit el ům koncesí minimální garantované příjmy, speciální

mechanismus pro ošet řen í fluktuace směnného kurzu č i vydání dluhopi sů na pokrytí n ákladů

výstavby.

Chile bylo také velice obezřetné v připisování rizik. Ty byly vždy na té straně , která je

nej lépe kvalifikována k tomu s nimi nakládat. Rizika spojena s výstavbou jsou pinč na

zodpovědnost i koncesionáře. Problémy spojené s vyvlast ň ov án ím soukromého majetku p řed

zahájením stavby nese pln č vláda.

Každý z koncesionářských projektů musí být konzultován na úrovni místní samosprávy a

je diskutován na komisi pro rozhodování a řešen í konfliktů. To mimojiné znamená, že

kprojektu mů že vznést připomínky každý občan, který bude stavbou ovlivněn a účastnit se

lakdesignování finální podoby projektu. V některých případech měly připomínky obyvatel za

následek zpožděn í s puš těn í výstavby dokonce o nčkolik let.

Systém mýtného v Santiagu podle očekávání vyvolal kontroverzní ohlasy. Zejména

novináři se ptají, zda toto nebyl jen první krok ke zpoplati1ování velkého množství veřejný
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služeb. Přesto zaujal Chilský program na celém svčtč, II mnoha vlád probíhá jeho rozbor a stal

se lak dalšÍIll Chilským vývozním artiklem.
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6. Závěr

Je nepochybné, že s fenoménem elektronického mýtného se budeme setkávat stále č astěj i .

Al už se bude jednat o zpop la t nčn í dálkových komunikací č i o zpop la tnční vjezdu do centrech

m ě st.

Ve své práci jse m zachytila základní trendy v zavádčn í tčchto syst é m ů, podala přehled o

trendech v oblasti e lektronického mýtného jak v Evropě, tak v České republice.

Zamčři la jsem se zejména na dva projekty, a to projekt mýtného v České republice a

projekt mýtného v Santiagu de Chile. Domnívám se, že z Chilského p ř ístupu by si Česká

republika mohla vzít mnohá ponaučení.

Zatímco v ČR byl projekt mýtného nastartován jako klasická veřejné zakázka, v Chile se

jednalo o spolupráci dvou rovnocenných partnerů - veřejného a soukromého sektoru. Podle

Pironova rozd člcn í možností provedení projektu (viz tabulka I) se v České republice jednalo

o variantu 5, kdy systém sice vystaví soukromý subjekt, ale provozovatelem je stát. V Chile

se naopak jednalo o variantu 2, kdy výstavbou i provozem systému je povčřen soukromý

subjekt.

Není příli š obtížné najít další rozdíly mezi občma projekty. V Chile došlo podle mého

názoru k lepšímu využití specifi k soukromého a veřejného sektoru , Role státu se omezuje na

vytvořen í odpovídaj ícího legislativního rámce pro provoz a výstavbu systému a dále na

vytvořen í podmínek pro umožn čn í výstavby - zejména vyv las tnční a vykoupení pozemků pro

stavbu. Rizika spoje ná se samotnou výstavbou systému jsou na straně soukromého sektoru,

VČeské republice opro ti tomu připominkovaly státní orgány celý pr ůb čh výstavby a uvádčn í

do provozu, což ztčžova lo a prodlužovalo celý projekt. Objevily se problémy při převádění

majetku do rukou státu, kdy systém už byl v provozu a fungovaly v nčm reálné finanční toky,

přičemž byl stále j c št č ve vlastnictví dodavatele systému, což zp ůsobova lo legislativní rozpor.

Chile se také rozhodlo ncomczit na jednoho dodavatele. Přidčlen í koncese tak bylo

limitováno zejména akceptací stanovených technologických podmínek.

Posledním velkým rozdílem je načasován í projektu. Chile rozhodlo o vybudovánísystému

vroce 1998, při čem ž první dálniční okruh byl otevřen na konci roku 2004. Díky tomu byly

mnohé problémy řešeny v předst ihu , vznikl i dostatečný prostor pro komunikaci s veřejností.
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Je pravda, že Chilský projekt zahrnoval i výstavbu nových silnic, což v případ č České

republ iky neplatí. N ieménč zde bylo rozhodnuto o výstavbč systému na konci roku 2004 a od

1. 1.2007 je již systém v provozu.

Podle mého názoru zvolilo Chile lepší a c fckt ivn čj š í cesty k dosažení cíle. Díky tomu, že

významná zodpovčdnost byla ponechána soukromému sektoru, nedocházelo k nadhodnocení

nabídek, protože je v zájmu každého koncesionáře minimalizovat náklady se zprovoznčním

systému. Nedá se ani říct , že by Chilský stát přišel o příjmy, protože nebylo nutné in vestovat

do výstavby systému a navíc získal příjmy z využití j iž existující infrastruktury koncesionáři .

Domnívám se, že Chilská cesta je ta, po které se budou ubírat další státy ve sv č t č př i

zavádčn í sys té mů elektronického mýtného.
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9. Přílohy

pJ-í1oha I Uvádění jednotlivých dá ln ičn ích úseků do provozu

Uvádění jednotlivých dálničních úseků do provozu

rok tah km od - do délka v km název úseku podrobnosti zprovozněn i

polov i č n í orofil levv , oravv
1971 0 1 0000 - 2 1 2 55 2 13 Pr ah a - Mirošovice 12.7.71
1972 01 18 2 2 52 - 190 .074 7 ,8 Kvva lka - Brn o. západ 6.9.72
1973 01 16 2 774 - 182 252 195 Velká Bit eš - Kvva lka 2.11.73
1975 01 14 6 626 - 153 592 70 V. Mezi ři či vvchod - Lhotka 9.12.75
1975 01 15 3 592 - 162774 92 Lh otka - Velk á Bit eš 6.5.75
1976 01 19 0 .0 74 - 194.2 22 4. 1 Brno , zá pad - Brn o. centrum 28 .10.76
1976 01 128 113 - 140 962 12 .8 ~ehořov - Velké Mezi říč i západ 28 .10.76
1977 01 21 25 5 - 74 94 0 537 Mirošovice - Hořice 8.7.77
1978 01 14 0 9 62 - 146626 57 Vel. M ez. západ - Vel.M ez. vvchod 28 .11.78
1978 01 194 222 - 196 6 74 2 5 Brno ce ntrum - Brn o iih 4.10.78
1978 0 2 minus O 400 - 22 600 230 Brn o iih - orov. napojeni na 1/2 4.10.78
1979 0 1 74 940 - 85 200 10 3 Hořice - J i řice 6.5.79L 6.10.79P
1979 01 11 2 579 - 128 113 15 5 Pávov - Řehořov 22 .11.79
1979 0 2 22 600 - 24 7 50 22 prov. naooien ř - Hustooeče 7.12.79
1980 01 9 2700 - 112 579 19 9 Humpolec - Pávov 7.1 1.80
1980 01 85 20 0 - 92 700 75 Ji ři ce - Humpolec 22 .11.79L 7.11.80P
1980 0 2 24 750 - 60 700 360 Hustopeče - Slove nsko 8.11.80
1982 05 0 000 - 5 800 58 Praha - Rudná 20.10.82
1982 01 203 449 - 2 10 558 7 1 Brn o vvchod - sil. 1/50 směr Slavko v 10.12.82
1983 05 5800 - 9 000 32 Rudná -Loděn ice 21 .7.83L 20.10.82P
1983 01 19 6 .674 - 20 3,449 6 .8 Brn o . jih - Brn o. východ 9.9.83
1983 01 2 10 558 - 2 11034 0 5 křižovatka Holubice 9.9.83
1984 05 9 000- 10500 1 5 Loděnice 5 .12.83L 16.10.84P
1984 05 10 500 - 11 60 0 1 1 Loděnice - Vráž 16.10.84L 5.12.83P
1984 05 11 .600 - 14 ,650 3,1 Vráž - Beroun vvchod 16.10.84
1984 011 0000-18500 185 Prah a - Bři stvi 12.10.84
1985 0 5 14 6 50 -17 100 25 Beroun - vVchod - Beroun 4.10.85
1985 011 18 500 - 25596 7 1 Břistvi - Sad sk á 19.10.85
1986 0 5 17 100 - 19 700 26 Beroun - Krá lův Dvůr 4.10 .85L 29.8.86P
1988 01 2 1 1.034 - 219 999 90 Holubi ce - Tučapy 11.11.88
1989 05 19 700 - 28700 9 0 Králův Dvůr - Bavorvně 29.9 .89
1990 08 64 69 0 - 68 865 4 2 Řehlovice - Tr mice 6.11.90
1990 011 25 59 6 - 41 700 161 Sa ds ká - Poděbradv 2.11.90
1991 01 2 19999 - 226 098 6 1 Tučaov - Vvškov záoa d 20.11.91
1991 03 761 10 - 79 400 33 Cekanice - Mašát 30.6.91
1992 01 226,098 - 229,675 36 VYŠkov, zá oad - nanolenl D1 na R46 30 .7.92
1993 05 5 1 000 - 64 2 3 1 13 2 Mýlo - Klab ava 27.10.93
1993 08 0000 - 9 60 0 96 Zdibv - Užice 23.7.93
1994 05 50 238 - 5 1 00 0 08 Mýlo 1.9.94 L 27.10.93P
1995 0 5 28 ,700 - 48.000 19 .3 Bavorvně - km 48 26 .10.95
1995 0 5 48 0- 50 238 22 km 48 - Mýto 29 .6.95L 14.7.94P
1995 05 64 231 - 67941 2 9 Klabava - Ejpovice 26.10.95
1996 08 9600 - 18 500 89 Užice - Nová Ves 18.10.96
1997 05 8 8 ,4 24 - 143 ,144 54,7 S ulkov - Kateřin a 6.11.97
1997 05 14 31 44 -150 989 78 Kateřina - Rozvadov 10.11.97
1998 08 35 67 6 - 48 328 12 7 Dok sanv - Lovosice 26 .10.98
2001 08 18 500 - 35 676 17 2 N ov á Ves - Doksanv 18.6.01
2003 05 79 980 - 88 424 8 3 Utušice - Sulkov 15.12.03
2004 05 6794 1-76500 9 8 Eioo vice -Cernice 31.8.04L 15.12.03P
2004 03 70 800 - 74080 3 3 Cho tovinv - Stok las ná Lhota 7.10 .04
2004 03 74 0 80 - 76 110 2 0 Stoklasná Lhota - Ceka nice 7 .10.04L 30.9.94P
2005 01 22 9 675 - 246 70 0 17 0 Vvškov - Mořice 24. 10.05
2006 05 76 50 0 - 7 9 800 29 Utušice - Cernice 6.10.06
2006 011 50 200 - 67 500 17 3 Zehuň - Ch ýšt' 19.12 .06 20. 12.05pol.
2006 011 41 .700 - 50.200 8.5 Poděbrady - Zehuň 19.12.06
2006 011 67 50 0 - 84 300 168 C hvš t' - Hrad ec Králově 19 .12.06
2006 08 68 884 - 92 203 23 3 Trmice Německo 21.12.06
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31.03.2006 zpracovali: Pšeničková, Vranková, Herzánová, Hořeni , Hora, Havránek,Prášil
posledni aktualizace 16.11.2006

Délky jednotlivých tahů

2006 plán
D1 246,7
D2 61,1
D3 8 ,6
D5 150 ,7
D8 75,8
D11 84 ,3
Total 627,2

2005
246,7

61,1
8,6

147,8
52,5
41 ,7

558,4

Uvád ění jednotlivých d álničnich úseků do provozu dle roků

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Přílohy

21,3
7,8

19 ,5
O

16,1
17,0
53,7
31 ,1
27 ,9
63 ,3

O
12,9
10,5
24,2

9,5
2,6

O
9,0
9,0

20,3
9,4
3,6

22,8
0,8

24,4
8,9

62,6
12,7

O
O

17,2
O

8,3
15,1
17,0
68,8
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Rozsah sítě podléhaj ící mýtné povinnosti
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Příloha 3 Struktura příjmů a výdaj ů srolv roce 2005

Struktura pfíjm ů SFDI v roce 2005

' KY tis, Č

Druh píijmu Schválen)' Upravený Skutečnost Rozdíl
rozpočet rozpočet k 31.12.2005 (3 - 2)

-I 2 3 4
Daňové p říjmy celkem 14 300 000 14300000 15168877 + 868877

v lom:

převody ')11051.'1 ze spotřební daně

lz. mineráln ích olej ů 6200 000 6 ?OO 000 6 933802 + 733802
převody V}110S1\ ze s ilniční daně 590000e 5 900 000 5 183 451 - 716549

převody Y)'llOSÚ z poplatků za použit í 2200 DOC 22 00 000 3 OS I 624 + 851624
vybran ých druh ů dá lnic a silnic

Dotace z FNIH CR 2430000C 34800000 34800000 O

Dotace ze stá tníh o rozpo č tu C 1128998 1128998 O

vr ácené finan č ní pro st ř edky za ro k

2004 v rámci finančního zúčtování 30348 30 348 O
Rozpo čtovau é p řijmy celkem 38600000 50259346 51128223 + 868877

Ostatní p ř íjmy celkem O 5345069 6306898 + 961829

v tom:

Ostatní neda ňové p ř íjmy 961 829 + 961829

Z ů sta tek na účtu k 31.11.2004 53 45 069 5 345 069 O

PRÍJl\ll' (disp on ib ilní zdroj e) 3860000C 55604 4E 57435121 +1830 706
úhrn
Splátky půj č ených fu. prost ředk ů 5 059 869 262418
(předfUlancování)

U H R N ,·Č. předfiuaucov áu í 60664 28<1 57697539

Celkové výdaje SFDI v roce 2005 dosáhly celkové výše 48 526 981 tis. Kč

z této částky připadá :

- konečným prijemc ům dotaci _ 1. okruh financo vání 4509 5 869 tis. Kč

- na výdaje spoje né s č inností aparátu SFDI - 2. okruh financování 46 446 tis. Kč

- předfinancování - akce spolufinancované z fondů EU- 3. okruh fU1ancování 3384666 tisKč

Přílohy 76



Elektronické mýtné

1. okruh finan cování - dotace kone čným p říjemc ům zp SFDI

v tis, Kč
Uk aza tel Schválen)' Rozpočet Uvolněno %

rozpočet promítnut)' do k 31.12.2005 pln ění

na rok smluv včetně

2005 převod ů z roku
2004*

1 2 3 3: 2
1. okruh celkem 36 064 000 47 106 097 45095869 95,7

• pozemn í komunikace celkem 20 529 603 28802 439 27 115 925 94,1

v tom: d álnice 10 528 795 15 930 5')5 15 276 128 95,9
silnice ce lkem 95 17 050 12 648 609 11 634 162 92.0
poz .komullikace i.n. 483758 223305 205 635 92,1

• železniční iufrastru ktu ra 14 971 500 17 902 269 17 742066 99,1

• ,'nitrozemské vo d u í cesty 562897 401 389 237 878 59,3

II. okruh finnncuvá uí - n áklady spoj en é s činno stí Aparátu SFDI
v tis. Kč

Ukazatel Schválen)' Upraven)' Uvolněno %

rozpočet rozpočet na k 31.12.2005 pln ěn í

na rok rok 2005
2005

1 2 3 3:2

II, Okruh ce lke m 536 000 408720 46446 11,4

• u ákla dy na čin nos t Aparátu 261000 133720 46446 34,7

• u áklady spoj ené 275000 275000 O Jo:

s kou t . ú čtem

III. okruh fina ucov áu i - zálohové financování akcí spolufi.nan covanj" ch z fondů E

v tis. Kč

U kaza tel Rozpočet Uvolněno %

promítnutý do k 31.12.2005 pln ění

sm luv na r ok 2005
I 2 2:1

III. okruh celkem 5 150369 3384666 65,7

• pozemní komunika ce celkem 3337 703 2241 537 67,2

v tom: dálnice I 892 839 1505 865 79,6

silnice celkem 1444 864 735 672 50,9

• železniční infrastruktura 1725407 1078 710 62,5

• vnitrozemské vodní cesty 87 259 64419 73,S
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