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PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV 

 

Občas moderna, většinou však středověk 

Svět motorů  21.10.2019  Rubrika: TEST 

 

TEST Jak si stojí dálniční odpočívky 

Dálniční odpočívadla v Česku jsou ostudou země. Kamiony přecpané parkovací plochy a zaneřáděné 

okolí – v lepším případě se dočkáme i WC, ovšem za poplatek. Změní se po desítkách let něco k 

lepšímu? 

 

Když se v roce 2013 začalo po letech váhání s rekonstrukcí dálnice D1, která až dosud spolykala 

miliardy, nikdo si neuměl představit, že přitom nebude zároveň rekonstruována síť již tehdy 

nevyhovujících odpočívek. Zvláště když už tehdy byl v Česku kritický nedostatek parkovacích míst, 

který nutí kamioňáky odstavit auta, kde se dá. „I v této oblasti stát zaspal, ostatně stejně jako v celé 

výstavbě dálniční sítě. Je trestuhodné, že byla promrhána i taková příležitost ke zlepšení stavu 

odpočinkových míst, jakou rekonstrukce dálnice D1 představuje,“ nebere si servítky Martin Felix ze 

sdružení dopravců Česmad Bohemia. 

Každodenní realita mu dává za pravdu – běžným jevem jsou kamiony odstavené mimo přecpaná 

parkoviště třeba na rozjezděných trávnících čerpaček, ale i v nájezdech či výjezdech z nich, v 

odstavných pruzích nebo kdekoli jinde. „Současných 132 odpočinkových zón nabízí okolo 2660 

parkovacích míst pro nákladní vozidla, což pokrývá jen mezi 60 a 65 procenty poptávky po těchto 

stáních,“ potvrzuje tristní stav Martin Bambušek z Centra dopravního výzkumu (CDV). 

 

Probuzený spáč 

 

Alespoň přiblížit se realitě odpočinkových míst za našimi hranicemi nejen na Západě, ale i třeba v 

Polsku či na Slovensku je pro stát prioritou teprve posledních pět let. To proto, že Ředitelství silnic a 

dálnic (ŘSD), které má odpočinková místa v gesci, vytvořilo samostatné oddělení zaměřené jen na 

služby motoristům na dálnicích až v roce 2014. A teprve loni se objevily první studie, jak situaci zlepšit 

– do té doby se nic hmatatelného pro zlepšení stavu vlastně neudálo. Jen se betonovými zátarasy 

uzavíraly nevyhovující lokality a tím místa k odstavení auta ještě ubývala. Průměrná vzdálenost mezi 

alespoň trochu slušnými odpočinkovými lokacemi tak loni činila šedesát kilometrů. „Ideál přitom vidíme 

někde mezi dvaceti a třiceti kilometry,“ nastiňuje expert z CDV. K němu ale je ještě hodně daleko. 

 

Jedna vlaštovka jaro nedělá 

 

ŘSD první vylepšené odpočinkové stanoviště, ovšem bez čerpací stanice a teplého občerstvení, 
uvedlo do provozu letos v létě. Investici v řádech milionů skutečně evropského střihu ale na D55 u 
Zlína využije jen málokdo – je totiž mimo hlavní trasy. Nám by se daleko více líbilo, kdyby se zlepšení 
nejrychleji ukázalo na nejfrekventovanějších dálnicích, zejména jedničce, pětce a osmičce. Tady ŘSD 
slibuje vylepšení již letos a v nejbližších letech. Ještě do konce října by měla být podle mluvčího ŘSD 
Jana Studeckého otevřena velká odpočinková zóna u Humpolce, následovat by měl dnes uzavřený 
Střechov poblíž Zruče nad Sázavou na D1 a také Siřejovice u Lovosic na D8. 
 

Ideál? Tak za dvacet let! 
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A kdy bude jen samý motoristický ráj? Do šesti let by se podle Studeckého měl počet kvalitních 

odpočívek přiblížit devadesátce a parkovací místa atakovat hranici 5700 míst, tedy více než 

dvojnásobek proti loňsku. Kompletně hotovo by mělo být podle plánů ŘSD v roce 2040, kdy je cílový 

stav celkem 154 takových oáz s celkem 7660 místy k zaparkování. 

Kolik to bude stát? Jen do roku 2025 by na tento účel mělo ŘSD vynaložit až miliardu korun. Letos 

ještě otevře nebo k otevření nachystá několik odpočívek. Na konci října slibuje rozšířené stání u 

Humpolce za 42 milionů bez daně, u Siřejovic směrem do Německa to vyjde na 38 milionů. Tak 

doufejme, že nezůstane jen u nich. 

 

Samá špatná rozhodnutí 

 

Před rokem 1989 se tolik necestovalo, a tak odpočívky u vlastně jediné dálnice mezi Prahou, Brnem a 

Bratislavou stačily. Jenže pak nastal dopravní boom, geometrickou řadou rostl počet aut a míst k 

odpočinku se začalo nedostávat. Na to stát nedokázal zareagovat, respektive zvolil špatnou strategii. 

V 90. letech se spoléhalo na neviditelnou ruku trhu, která zajistí slušné služby pro motoristy, po roce 

2000 zase na dlouhodobé smlouvy, bohužel často se subjekty s neprůhlednou strukturou. Úroveň a 

služby odpočívek tak zůstávají tristní, situaci zachraňují jen čerpací stanice. Odpočinkových míst 

ubývá – na alespoň trochu solidní úrovni je aktuálně jen 21 z celkových 132 dálničních oáz. Jako v 

zahraničí se podle nás budete cítit zatím třeba jen na o prázdninách otevřené odpočívce Kurovice na 

D55, inspirované rakouským modelem, nebo například Vrbové Lhotě na D11. 

 

Jako to bude vypadat? 

 

Koncepce rozvoje odpočinkových míst v režii ŘSD počítá s třemi druhy odpočinkových míst: 

 

Malé 

 

Lokace typu Kurovic na D55 budou bez občerstvení a nabídky tankování, ovšem s WC a dostatkem 

klidu a místa pro posezení s vlastními zásobami. Místo tu bude jen pro čtyři busy a pětadvacet 

osobáků. Naopak žádné pro kamiony. 

 

Střední 

 

Model jako v Osicích na D11 počítá s čerpačkou nebo možností stravování, ale i místy pro posezení 

venku. Najednou by tu mohly parkovat až čtyři autobusy, do třiceti osobáků a maximálně 15 

nákladních aut. 

 

Velké 

 

Mají být podobné třeba Vrbové Lhotě na D11 nebo Devíti křížům na D1, tedy s benzínkou i 

stravovacími zařízeními, ale i venkovním posezením a dětským hřištěm. Kapacitně by měla pobrat až 

osm busů, padesát osobních aut a maximálně 70 kamionů. 

 

Dálniční odpočívadla na hlavních tazích 

 

Kudy jsme jeli 
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Během dvou dní jsme navštívili celkem sedmadvacet odpočinkových míst převážně na 

nejfrekventovanějších úsecích dálnic a ujeli přes tisíc kilometrů. Mapovali jsme služby především na 

kompletní D1 

 

ve směru na Brno a dál až ke Zlínu, dále na D35 od Olomouce a pak na D11 od Hradce Králové do 

Prahy. Následovala celá 

 

D8 od metropole k německým hranicím, poté silnice I/13 pod Krušnými horami až k úseku D6 od 

Karlových 

 

Varů do Chebu. Po spojnici I/21 okolo Mariánských Lázní k D5 a po ní od hranic s Německem až 

 

do hlavního města. Tucet nejzajímavějších míst představujeme v boxech. 

 

Zdroj: ŘSD 

 

1 Poddubí D1 kilometr 26,5 od Prahy 

 

První otevřená odpočívka ve směru na Brno je v rekonstruovaném úseku u Mirošovic. Motorest 

slibující nonstop provoz je zavřený, otevírá až v 9 hodin. Záchod za poplatek 20 Kč. Tristní dojem 

umocňují přeplněné koše a přetékající kontejnery na odpadky. Hororový je výjezd na dálnici – snad 

pět minut čekáme na stopce, než se můžeme zařadit do proudu vozidel. Výjezd je v klesání, navíc 

zúženém kvůli pracím ve středovém pásu. 

 

2 Speřice D1 84 kilometr od Prahy 

 

Odpočinkové místo bez čerpačky, jen malý bufet snad z 80. let minulého století. Dršťková je poctivá, 

horká a docela dobrá. Záchod je ale jen na klíč u recepce, a ještě na toitoiku venku. Sezení u stolků 

pod stromy už má nejlepší roky dávno za sebou. Nesnadný výjezd, naštěstí ve stoupání. 

 

3 Mikulášov D1 kilometr 96 od Prahy 

 

Čerpačka narvaná kamiony. Na ploše namalované značky zákazu zastavení, aby se dalo čerpačkou 

vůbec projet, řidiči autobusů a náklaďáků ignorují. Záchody (zdarma) i ostatní služby ve standardu 

běžném na čerpacích stanicích. I tady je obtížnější výjezd kvůli rekonstrukci dálnice. 

 

4 Jamenský potok D1 kilometr 121 od Prahy 

 

Avizovaný motorest i WC jsou zavřené. Obsluha fungující čerpačky chce za použití záchodu 

desetikorunu, nebo půl eura. Blízký lesík ovšem svědčí o tom, že za úlevou míří spousta řidičů právě 

tam. I tady špatný výjezd, proto je parkovací plocha poloprázdná. 

 

5 Rohlenka D1 kilometr 206 od Prahy 

 

Odpočívka poblíž odbočky na Slavkov u Brna. Je vybavená benzinkou a restauračními zařízeními i 

stolečky pod stromy pro rodiny s dětmi. Parkoviště čistá, poloprázdná. 
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6 Křenovice u Kroměříže D1 kilometr 249 od Prahy 

 

První odpočinková oáza za Rohlenkou nabízí hodně místa pro oddělené parkování kamionů i 

osobáků. Můžete využít příjemné posezení pod širým nebem, ovšem jen s vlastním občerstvením. 

Koše prázdné, řada mobilních záchodů v solidním stavu. 

 

7 Kurovice D55 kilometr 21 od D1 

 

Malá odpočívka ve směru od D1 na Zlín. Nejmodernější zařízení u nás inspirované modelem 

zavedeným v Rakousku nabízí čisté záchody i automat na kafe a drobné občerstvení, dobíjecí porty 

na mobily, ale i dětské hřiště a spoustu místa na protažení těla i odstavení auta. Je ale skoro 

nevyužívaná, protože stojí ve slepé uličce – po pár kilometrech totiž D55 u Zlína končí. 

 

8 Vrbová Lhota D11 kilometr 36 od Prahy 

 

Odpočinková zóna nedaleko Poděbrad nabízí nejen zázemí pro profesionální řidiče, ale i dost místa 

pro klidný odpočinek rodin s dětmi. A jestliže je motorest ve směru na Prahu ve Vrbové Lhotě u 

Poděbrad uzavřený, není problém podejít do rychlého občerstvení na druhé straně dálnice. 

 

9 Klíčany D8 kilometr 3 od Prahy 

 

Čerpačka za okrajem Prahy je standardní: už krátce po půl osmé plné parkoviště, ovšem čisto a 

služby bez front. Na výjezdu jsou ještě po nočním odpočinku odstavené kamiony i na místech, kde by 

stát neměly. 

 

10 Odrava D6 kilometr 159 od Prahy 

 

Na apendixu až do roku 2026 periferní dálnice od Karlových Varů na Cheb za Sokolovem podle mapy 

ŘSD slibuje kromě čerpačky i motorest a možnost noclehu, realita je bohužel jiná. Palivo i kafe sice 

vzít můžeme, ale pro klíče od WC musíme k obsluze stanice. A když bereme za kliku motorestu, je 

uzavřený, stejně jako motel nad ním. 

 

11 Svatá Kateřina D5 kilometr 143,5 od Prahy 

 

Poslední čerpačka před Německem s rychlým občerstvením i dostatkem místa pro klidnou svačinku 

pod stromy. Jen lidí je tu i kvůli velké odstavné ploše pro kamiony v protisměru docela dost, a tak se 

na záchodech netrhnou dveře. 

 

12 Rokycany D5 kilometr 61 od Prahy 

 

Kromě možnosti dočerpat palivo i nabídka občerstvit se něčím více než jen bagetou nebo polévkou z 

benzínky. Otevřená restaurace motelu MayDay může odradit tím, že v ní neberou platební karty. 

 

 

 



 

                6 

                

Řidičům nákladních aut se nevyplatí objíždět nově zpoplatněné 

úseky 

Regina DAB Praha  20.10.2019  Rubrika: Zprávy 

 

Václav MÜLLER, moderátor 

-------------------- 

Řidičům nákladních aut se podle dopravců nevyplatí objíždět nově zpoplatněné úseky silnic prvních 

tříd. Českému rozhlasu to řekl mluvčí sdružení Česmad Martin Felix. Krajské úřady se obávají, že 

kamiony od ledna začnou objíždět 29 úseků silnic prvních tříd, kde se od nového roku bude platit 

mýto. Podle Martina Felixe ale kamiony na objízdné trasy sjíždět nebudou třeba proto, že by se tam 

zdržely. 

 

Martin FELIX, mluvčí sdružení ČESMAD BOHEMIA 

-------------------- 

Nesdílíme tak velké obavy jako ty kraje, že to objíždění bude nějak masivní, a především pro dálkovou 

dopravu je důležitá rychlost a bezpečnost a ne nějaké objíždění silničkama, kam se ani nevejdou ty 

kamiony téměř. 

 

Václav MÜLLER, moderátor 

-------------------- 

Mýto se bude na asi 900 km silnic první třídy nově platit od ledna příštího roku. Řidiči nákladních aut 

zaplatí necelé 2 Kč za každý ujetý kilometr. 

 

 

Obce se bojí přetížených silnic. Objíždět placené úseky se ale 

dopravcům po zavedení mýta nevyplatí 

iRozhlas.cz  20.10.2019  Rubrika: Ekonomika 

 

Zhruba dva a půl měsíce zbývají do zavedení mýtného na části silnic prvních tříd. Kraje se bojí, že 

kamiony budou zpoplatněné úseky objíždět a dopravní zátěž se přesune do obcí. Úřady tvrdí, že to 

hrozí nejméně na 29 místech v celém Česku. Podle propočtů Radiožurnálu se ale dopravcům 

objížďky spíše nevyplatí. Jedním z míst, kde by ale řidiči objetím zpoplatněného úseku mohli ušetřit, je 

třeba silnice mezi Klatovy a Strakonicemi. 

 

„Podle posledního sčítání ministerstvem dopravy tudy za den projede celkem 6000 vozidel. Z toho jde 

asi v 1500 případech o těžké nákladní automobily,“ popsal nedávno starosta jihočeské vesnice 

Střelské Hoštice Luboš Kupka (zvolený za ODS). Obec leží na silnici číslo 22, která spojuje Klatovy a 

Strakonice. 

 

Kupka se bojí, že po zavedení mýtného bude provoz ve vesnici ještě silnější než teď. „Ve středu obce 

je základní a mateřská škola, Jednota, obecní úřad i pošta. Už v současné době je ve špičce problém 

přejít silnici,“ vysvětluje. 
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Jeho obavy by mohly být oprávněné. Právě přes Střelské Hoštice by totiž od ledna mohly začít jezdit 

kamiony, které se potřebují dostat z Plzně například do jihočeských Vodňan. Důvod? Kratší cesta 

přes Písek bude nově zpoplatněná. 

 

Pokud řidiči pojedou delší trasou přes Klatovy a právě Střelské Hoštice, zaplatí sice víc za naftu, 

nebudou ale platit mýto. V součtu tak za jednu jízdu ušetří asi stokorunu. 

 

Podobných možných objížděk je v Česku podle výpočtu Radiožurnálu sedm. 

 

Mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix ale míní, že dopravci nebudou na objízdné 

trasy sjíždět ani tam. „Především pro dálkovou dopravu je důležitá rychlost a bezpečnost, ne nějaké 

objíždění vesničkami, kam se kamiony téměř nevejdou,“ říká. 

 

Kompenzace za mýto 

 

U dalších víc než dvou desítek nově zpoplatněných úseků buď objížďka vůbec neexistuje, nebo je tak 

dlouhá, že by se dopravcům jízda po ní nevyplatila. Kvůli možnému rozšíření kamionové dopravy na 

vedlejší cesty obce i kraje v minulosti několikrát vyzvaly vládu k tomu, aby mýtné na 900 kilometrech 

silnic prvních tříd nezaváděla. 

 

To ale podle premiéra Andreje Babiše (ANO) není možné. „Samozřejmě je to problém, protože pokud 

soutěž na mýto zahrnovala těchto 900 kilometrů a očekává se tam nějaký výnos, tak teď těžko 

můžeme říct, že se to všechno zruší,“ vysvětluje. 

 

Kraje chtějí kompenzaci 

 

Kraje proto po státu chtějí aspoň kompenzace za zavedení mýta – v součtu čtyři miliardy korun. 

Hodlají je použít hlavně na opravy vedlejších silnic, které by podle nich mohly poškodit kamiony 

objíždějící zpoplatněné úseky. 

 

Peníze plánují využít rovněž na nákup nových dopravních značek. 

 

„Požadujeme také dořešení využití satelitního systému k pokutování tranzitních vozidel, která záměrně 

budou objíždět zpoplatněné úseky,“ nastiňuje mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová. 

 

„Chtěli bychom také, aby Státní fond dopravní infrastruktury finančně podpořil navrhované úpravy, 

které by ochránili silnice druhých a třetích tříd, a to zejména dopravní značení omezení dopravy na 

dvanáct tun.“ 

 

O penězích na případné opravy vedlejších silnic je ochotné ministerstvo dopravy s kraji jednat – 

nejdříve ale až na začátku příštího roku. Kolik peněz kraje dostanou, bude podle mluvčí resortu Lenky 

Rezkové záležet třeba na tom, kolik peněz bude mít na konci roku v rozpočtu Státní fond dopravní 

infrastruktury. 
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Dostávají pokuty za migranty, kteří se jim vloupali do aut 

TV Nova  19.10.2019  Rubrika: Televizní noviny 

 

Martin POUVA, moderátor 

-------------------- 

Českým řidičům kamionů začínají chodit statisícové pokuty za to, že se jim v minulosti vloupali do 

auta migranti a chtěli se tajně nechat převézt přes hranice. Většina těchto případů se odehrála kolem 

francouzského města Calais, odkud se uprchlíci snažili do Velké Británie dostat. A pokuty britské 

úřady po řidičích vymáhají dokonce i v případech, kdy prokázali, že o migrantech v autě vůbec 

nevěděli. 

 

autor videa 

-------------------- 

Tady staví, už mu tady trhají lanko, dva jsou venku, leze třetí. 

 

Bára DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Tohle je 2 roky staré video. Řidič kamionu pokutu nedostal, protože na migranty sám upozornil. Pan 

Němec ale takové štěstí neměl. Před třemi lety se mu v nestřežené chvíli naskládalo do auta 14 

Eritrejců a odhalili je až policejní psi. 

 

Tomáš NĚMEC, řidič kamionu 

-------------------- 

A potom se v podstatě 2 roky skoro nic nedělo, po dvou letech mi přišla první pokuta, ta byla na 8 600 

liber. Byl to klasickej obyčejnej dopis v angličtině. 

 

Bára DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Potom, co sepsal odvolání, doložil, že náklad zabezpečil a celou cestu kontroloval, mu úřady snížily 

pokutu z 250 000 Kč na 18 000. Na pokutu čeká také pan Hubač. 

 

Petr HUBACZ, řidič kamionu 

-------------------- 

Mě odstavili a vytáhli mi 4 Pákistánce, no. Vůbec nevím, kde nalezli. Byli vybaveni neskutečně, štípací 

kleště, tyče, všecko, takže nějaké zabezpečení absolutně nemělo smysl. Nic nepřišlo přes rok a 

nemám absolutně žádnou zprávu, že by něco se dělo. 

 

Tomáš ZDECHOVSKÝ, europoslanec /KDU-ČSL/ 

-------------------- 

Největší problém těch pokut je, že přicházejí dopisem, nikoliv doporučeně. 

 

Bára DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Šoféři totiž mají problém s angličtinou a dopisu bez pruhu nevěnují pozornost. Přitom kdyby se proti 

rozhodnutí odvolali, mohou dosáhnout snížení pokuty na minimum. Jak postupovat, řidičům radí i 
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sdružení dopravců ČESMAD. Podle něj by měli náklad důkladně zabezpečit, pravidelně kontrolovat a 

kontroly zapisovat. Zámek, celní lanko nebo plomba pro migranty sice nejsou překážkou, spolu s 

takzvaným check listem jsou ale pro úřady polehčující okolnost. 

 

Martin FELIX, mluvčí ČESMAD 

-------------------- 

Ony to jsou trošku knížecí rady, no, jako. Parkujte výhradně na hlídaných parkovištích, prostě když 

tam žádný hlídaný parkoviště nejsou, tak to se těžko dodržuje. 

 

Bára DIVIŠOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

V případě, že se řidiči neprokáže podíl na převaděčství, hrozí mu v Británii pokuta až 60 000 Kč za 

každou nalezenou osobu. Bára Divišová, televize Nova. 

 

 

 

Dálničním e-kuponům hrozí zpoždění, na přípravu zbývá jen málo 

času 

Hospodářské noviny  21.10.2019  Rubrika: Události 

 

Přes pět miliard korun ročně získá stát od motoristů prodejem dálničních známek. Od roku 2021 se 

chystá nahradit dosavadní papírové kupony elektronickými, které Češi znají ze Slovenska či 

Rakouska. Modernizaci systému teď ale hrozí průtahy. Dokonce i na ministerstvu dopravy vedeném 

Vladimírem Kremlíkem (za ANO) sílí obavy, že plánovaný termín lze stihnout jen při velké dávce 

štěstí. 

Důvodem k obavám nejsou technické problémy, ale spíše právní úskalí. Státní fond dopravní 

infrastruktury, který za projekt odpovídá, se soutěž chystá rozdělit na sedm částí. Ani jednu z nich 

přitom ještě nezahájil. Pokud se někdo z případných neúspěšných zájemců odvolá, může způsobit 

velký problém. Opakovat se mohou potíže „sesterského“ mýtného systému, přes který se ročně 

vybere na dálnicích 10 miliard korun od nákladních aut. Kvůli soudním průtahům ale u mýta není ani 

dva a půl roku po zahájení tendru potvrzen nový provozovatel. 

„Už teď je pět minut po dvanácté zahajovat tendry na dálniční známky. Jestliže někdo z účastníků 

podá námitku k antimonopolnímu úřadu a následně i rozklad, znamená to skluz minimálně půl roku,“ 

uvedl pod podmínkou anonymity se situací dobře obeznámený úředník ministerstva dopravy. 

A není sám. Řada zainteresovaných lidí říká, že ministerstvo promeškalo několik let příprav a teď 

nemá ani možnost vrátit se v případě krizové situace k papírovým známkám. Zákon o pozemních 

komunikacích, jehož novelu podepsal prezident v srpnu, už počítá jen s elektronickou formou. Navíc 

se papírové kupony s řadou ochranných prvků u výrobce objednávají s předstihem tři čtvrtě roku. 

„Je jisté, že pokud se to celé rozdělí na sedm zakázek, máte sedmkrát větší pravděpodobnost, že 

soutěž někdo napadne a stát nebude schopen systém zprovoznit,“ varuje Václav Jirovský, expert na 

informační systémy a telematiku z Dopravní fakulty ČVUT. Diví se mimo jiné zvolenému sledu 

zakázek. Například tomu, že státní fond hodlá systémového integrátora k zajištění správného 

fungování celé soustavy určit až v druhé polovině soutěže, nikoliv hned na začátku, což by Jirovský 

viděl jako logičtější. „Po technologické stránce se mi to celé jeví jako nesmysl,“ říká Jirovský. 

HN žádaly o vyjádření ministra dopravy Kremlíka, zda může zaručit včasné zprovoznění nových 

známek. Na dotaz nijak nereagoval. Tiskový mluvčí ministerstva František Jemelka odkázal na 

zářijové ministrovo vyjádření, kdy Kremlík prohlásil, že věc nebere na lehkou váhu a každý poslední 
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týden v měsíci si nechává posílat zprávu o plnění termínů. Ministerstvo stále věří, že se podaří systém 

uvést do chodu v prosinci příštího roku. Tak aby si motoristé mohli e-viněty na rok 2021 zakoupit včas. 

Podle šéfa Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici budou dvě dílčí zakázky vypsány 

ještě do konce října. První by se měla týkat výběru dodavatele, který má zajistit „fyzický“ prodej 

elektrokuponů po celé zemi. Další tendr, nachystaný ještě na tento měsíc, je zaměřený na dodávku 

kontrolních vozidel pro potřeby policistů a celníků. U třetího uváděného tendru, jenž by měl následovat 

zřejmě v listopadu, jde o vybavení stacionárních kontrolních bran a Hořelicův fond počítá s tím, že 

zakázku svěří bez soutěže státnímu podniku Cendis vlastněnému ministerstvem dopravy. 

Jenže v rozpisu zbývají ještě další čtyři dílčí zakázky, mezi nimi i zmíněná zakázka na systémového 

integrátora. U těch v tuto chvíli SFDI uvádí, že budou vypsány „následně“ bez přesně stanoveného 

startu. 

Právní riziko napadení soutěží je o to větší, že o zakázky mají zájem i oba dva hlavní rivalové, kteří 

teď svádějí bitvu o nový desetiletý kontrakt na mýtný systém. Jde o rakouskou firmu Kapsch a česko-

slovenské konsorcium CzechToll/SkyToll navázané na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Oba 

soupeři ústy svých mluvčích Davida Šimoníka a Miroslava Beneše potvrdili, že se i do soutěží o 

elektronické známky hodlají zapojit. Zatím vyčkávají, jaké bude zadání. 

Pro fond dopravní infrastruktury půjde o těžkou zkoušku, protože nikdy v minulosti podobné soutěže 

neorganizoval. Spoléhá se na pomoc čtveřice externích poradců, jejichž jména na žádost HN zveřejnil. 

Vedle právníků z advokátní kanceláře Havel & Partners to jsou experti z rakouské firmy Asfinag 

Commercial Services, dále lidé z již uvedeného státního podniku Cendis a také z českých firem 

Inoxive a Sapphire advise. 

 

CO SE BUDE SOUTĚŽIT 

 

prodej e-vinět na obchodních místech v celorepublikové síti pořízení vozidel pro kontrolu placení pro 

policii a celníky vybavení kontrolních bran provoz infrastruktury vybudování webového portálu, e-

shopu a jádra systému vytvoření systému evidence, kontroly, účetnictví a placení služby systémového 

integrátora, pro zajištění celé soustavy 

 

 

 


