Desetiletý výběr kamionového mýta v Česku
přinesl státu 77,5 miliardy korun
MYTO CZ, Praha, leden 2017
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V roce 2016 zaplatily kamiony na mýtném v Tab.: Výběry mýtného podle měsíců
České republice celkem 9.887.562.228 Kč, což Měsíc
2015 (Kč)
2016 (Kč)
Meziročně
je v porovnání s rokem 2015 o 1,6 % více. leden
735 360 465
727 709 728
-1,04 %
Meziroční
nárůst
způsobil
tempo únor
6,75 %
747 843 936
798 359 219
hospodářského růstu jak v Česku, tak i v březen
-1,80 %
854 281 249
838 931 943
okolních státech Evropy. Nárůst nebyl silnější duben
6,26 %
808 996 939
859 661 133
z důvodu ekologického efektu, kdy jsou
květen
801 789 593
865 222 095
7,91 %
nejnižšími
kilometrovými
sazbami
červen
871 017 434
880 390 967
1,08%
upřednostňovány kamiony s motory v emisní
červenec
849 646 911
762 419 328
-10,27%
třídě EURO VI, přičemž jejich podíl na
srpen
745 042 204
818 420 410
9,85 %
zaplaceném mýtném rychle vyrostl na 40
září
864 241 407
861 059 979
-0,37%
procent.
898 966 940
861 143 146
-4,21%
Český elektronický mýtný systém vybral od říjen
listopad
852 045 858
887 081 902
4,11 %
kamionů na mýtném za prvních 10 let
prosinec
702 906 787
727 162 378
3,45 %
fungování 77.522.873.401 korun.
Celkem
1,60 %
9 732 139 723
9 887 562 228
Prosinec přinesl do Státního fondu dopravní
77 522 873 401 Kč (120 měsíců)
CELKEM
infrastruktury 727.162.378 korun (v porovnání Zdroj:
MYTO CZ
s loňským prosince o 3,45 % více). Nejsilnějším měsícem dosavadní desetileté historie českého
mýta zůstává říjen 2015, kdy stát kamionům předepsal rekordních 898.966.940 korun. Letos byl
nejlepším měsícem listopad, kdy kamiony zaplatily 887.081.902 korun. Osmisetmilionovou
hranici výběru letos nepřekročily leden, únor, červenec a prosinec.
Nejsilnějším týdnem celé desetileté historie mýta je předvánoční 50. týden roku 2015, kdy
systém vybral 213.315.005 korun. Letos byl nejsilnějším týdnem rovněž ten padesátý
(212.299.029 Kč). Nejlepším dnem roku 2016 se z pohledu předepsaného mýta stala středa 26.
října (dva dny před státním svátkem) s vybranými 40.943.915 korunami.
Provozní náklady placené z vybraného mýta konsorciu firem pod vedením Kapsch činily ve
skončeném roce 1,959 mld. Kč bez DPH a jejich podíl na vybraném mýtu klesl na 20 procent.
Státu tak z každé vybrané koruny zůstává 80 haléřů.
Účinnost výběru mýta, jako jeden z klíčových ukazatelů efektivity fungování mýtného systému,
činila i v uplynulém roce 99,5 procenta. Parametr znamená, že systém dokáže více než 99
kamionů ze sta (které projedou po zpoplatněných silnicích) zpoplatnit, nebo odhalit a označit
jako neplatiče.
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O projektu MYTO CZ
Český mýtný systém vybírá od nákladních automobilů kilometrové poplatky za
použití dálnic a vybraných úseků silnic I. třídy (cca 200 km). Při jeho spuštění 1.
ledna 2007 na takřka tisícovce kilometrů zpoplatňoval vozidla s hmotností vyšší než
12 tun, od roku 2010 se mýtná povinnost rozšířila na všechny automobily
s hmotností nad 3,5 tuny a zpoplatněno je aktuálně 1428 kilometrů komunikací.
Od září 2011 je v mýtném systému vyčleněna samostatná kategorie pro autobusy,
na něž se vztahují nejnižší tarifní sazby. Obě zvýšení tarifů (2011 a 2012) vynechala
kamiony s emisní třídou Euro V a vyšší. Masivní přeměna vozového parku ve
prospěch ekologičtějších vozidel se v posledních letech projevuje na snižování
výběrů mýta. Od roku 2015 stát přistoupil ke zvýšení kilometrových sazeb ve všech
tarifních skupinách, zároveň s tím zavedl novou zvýhodněnou kategorii pro vozidla
EURO VI+EEV. Za prvních deset let provozu mýta stát vybral 77,5 mld. korun.
Provozovatelem mýta je Ředitelství silnic a dálnic ČR, na dodržování mýtné
povinnosti dohlíží celníci, technický provoz systému pro stát smluvně zajišťuje
společnost Kapsch. Společnost CGI provádí nezávislý audit účinnosti výběru mýta,
který aktuálně činí 99,6 %.
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Rok

Mýtné (Kč)

2007

5 565 277 630

Meziročně
-

2008

6 144 1521 02

+ 10,40 %

2009

5 543 272 476

- 9,78 %

2010

6 574 441 233

+ 18,60 %

2011

8 126 016 899

+ 23,60 %

2012

8 680 051 033

+ 6,82 %

2013

8 554 998 250

+ 1,44 %

2014

8 714 961 827

+ 1,87 %

2015

9 732 139 723

+ 11,67 %

2016

9 887 562 228

+ 1,6 %
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