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Abstrakt 
 
Rozvoj dopravní infrastruktury měst nestačí svým limitovaným tempem při výstavbě často 

investičně vysoce náročných staveb uspokojovat dynamicky narůstající požadavky 

individuální automobilové dopravy. Města proto přistupují k restriktivní regulaci s cílem 

snížení počtu projíždějících vozidel individuální dopravy a tím udržení provozu na úrovni, 

která odpovídá aktuálnímu stavu dopravní infrastruktury v kombinaci s možnostmi použité 

regulace. 

 Předložená práce je zaměřena na stanovení účinnosti restriktivní regulace ve městech  

s využitím široce diskutovaného zpoplatnění vjezdu do určené oblasti  elektronickým 

městským mýtným systémem. Tento přístup nepředstavuje ve svém principu nový nástroj. 

Novou dimenzi mu ale dává možnost jeho implementace na území České republiky  

a zkoumání jeho možné účinnosti v prostředí hl. m. Prahy.  

 Práce vychází z výstupů reprezentativních zahraničních zkušeností se zavedením 

tohoto restriktivního nástroje. Schopnost posoudit účinnost v podmínkách České republiky 

předpokládá nejen znalost historie a stávajícího stavu, ale i výsledků dopravního modelování. 

Modely umožňují zahrnout do úvah  postupný rozvoj dopravní infrastruktury, stejně jako  

i rozdílně nastavené parametry mýtného nástroje s odlišným dopadem na rozhodování řidičů. 

Těmito nástroji lze modelovat vývoj nejen vlastní dopravní situace, ale i řady dalších 

parametrů, které jsou shrnuty do pojmu „kvalita života“. Vyhodnoceno bylo celkem dvacet 

ukazatelů, které mají závažnou vypovídající schopnost.  Pro stanovení přiměřenosti dopadu 

jednotlivých parametrů na výsledné hodnocení byla aplikována Delfská metoda, která  mj. 

umožnila nezávislé zapojení významných specialistů z různých oborů dopravních věd. Touto 

metodou byly nastaveny hodnoty váhových koeficientů jednotlivých dílčích parametrů na 

zhodnocení celkové účinnosti regulace mýtným systémem (dopad nejen na zpoplatněnou 

oblast, ale i území mimo tuto oblast). 

 Výsledek v podstatě potvrdil očekávané, tj. že dopad aplikace městského mýta  

na kvalitu života ve městě je neutrální a volba pro/proti je jednoznačně volbou politickou  

a nikoliv odbornou. Rozhodnutí pro anebo proti mýtnému zpoplatnění je proto především 

politickým rozhodnutím spočívajícím v odůvodněné korekci vah významnosti některých 

parametrů oproti úrovni, která byla v předložené práci nastavena expertní skupinou. 
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Abstract 
 

Urban transport infrastructure development with its limited speed of often costly construction 

is challenged by the dynamic growth in requirements of individual car usage. Therefore, cities 

apply restrictive regulations with the aim of reducing the number of transiting cars used for 

individual transportation, in order to maintain traffic levels, which correspond to the actual 

condition of the transport infrastructure in combination with the practicalities of applied 

regulation.  

 The aim of the submitted doctoral thesis is to assess of the effectiveness of urban 

restrictive regulation, including the broadly discussed implementation of electronic toll 

pricing.  This approach does not present, in its principle, a new instrument. However its 

possible introduction in the Czech Republic and the investigation of its effectiveness in the 

region of the capital city, Prague, gives it a new dimension.   

 The thesis proceeds from the outcomes of representative foreign experience with the 

implementation of this restrictive instrument. The ability to assess the effectiveness in the 

conditions of the Czech Republic implies not only the knowledge of history and of current 

conditions, but also the results from transport modeling. Models enable us to take into 

consideration the gradual development of transport infrastructure, as well as variously set 

parameters of the toll instrument, with the subsequent different impacts on the drivers’ 

decision. With these tools it is possible to model the development of not only the transport 

situation as such but also the range of other parameters, which are included in the Quality of 

life” concept. Altogether twenty parameters have been assessed that have significant content 

capability. In order to determine the significance of each parameter on the consequent 

appraisal the Delphi method has been applied, which i.a. enabled the independent 

participation of specialists from various specializations of transport sciences. By using this 

method it has been set the values of weight coefficients of each single parameter on the total 

effectiveness of regulation by the toll system (the impact on the area within the pricing zone, 

but also on the area out of it).  

 The outcome has proved as expected, i.e. the impact of urban pricing on the QoL in 

the city is neutral, the option for/or against is unambiguously political option, and not 

professional. The decision for our against urban pricing is therefore above all a political 

decision based on the reasoned evaluation  of some parameters in comparison to the weight, 

which was in the submitted thesis set to the expert group. 
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1. Úvod 
 

Současný koncept ekonomiky, který je založený na zdánlivém dostatku zdrojů  

i prostoru pro neomezený růst, jejich neomezenou spotřebou a neomezenou produkcí odpadů 

se v současnosti stává pro lidstvo neudržitelným. Koncepce udržitelného rozvoje představuje 

alternativní model rozvoje společnosti, který reflektuje přirozené environmentální limity 

hospodářského růstu a tak představuje nový rámec strategie civilizačního rozvoje.  

Koncept udržitelnosti vychází ze zájmu o naši budoucnost i o uchování zájmů 

generacích příštích, což je obvykle zdůvodňováno etickými principy. Dle tohoto přístupu  

je třeba přihlížet k zájmům a požadavkům budoucích generací již při našem dnešním 

rozhodování a konání, např. při těžbě neobnovitelných zdrojů (nerostných surovin, fosilních 

paliv), při čerpání obnovitelných zdrojů (např. ryby, dřevo), při uvolňování znečistění 

(v podobě emisí a odpadů) apod.  

 
1.1. Popis problému z hlediska dopravy 
 
“Udržitelný rozvoj bez udržitelné dopravy není možný. Udržitelná doprava  

je základní komponentou systému a to nejen proto, že doprava je podmínkou  

pro úspěšný rozvoj společnosti, ale také z důvodu, že doprava (především motorová vozidla) 

významně negativně přispívá k některým environmentálním problémům. Tento typ lidské 

činnosti je spojován zejména s plýtváním energie, globálním oteplování, kvalitou ovzduší  

a vody, hlukem, snižováním biodiverzity a fragmentace krajiny, jakož 

 i negativními změny krajinného rázu. Kvalita životního prostředí bude udržitelná pouze 

v případě, když bude udržitelná doprava.“1 

 Doprava bývá často označována za „motor“ rozvoje společnosti a je vnímána jako 

jeden z významných předpokladů dalšího rozvoje ekonomiky. Její významné místo 

v ekonomickém a sociálním vzestupu 20. století je nesporné. Doprava však současně 

představuje  zdroj celé řady environmentálních zatížení.  

S narůstajícím výkonem dopravy narůstají i její negativní dopady na životní prostředí  

a zdraví člověka. Tyto dopady jsou nejen lokální, ale i regionální, národní a globální (zejména 

emise skleníkových plynů).  

                                                 
1 BENFIELD, F. K, REPLOGLE, M. Stumbling Toward Sustainability.In Transportation. Washington : 
Environmental Law Institute, 2002. s.647-665. ISBN 1-58576-036-6. 
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Doprava významně ovlivňuje udržitelnost (ekonomickou, sociální i environmentální 

dimenzi života). Právě proto lze považovat strategie vedoucí ke zvýšení efektivnosti 

dopravního systémů a vedoucí ke snížení jejích negativních vlivů za nejvíce efektivní nástroje 

udržitelného rozvoje. 

Tab. č.1 Stupně automobilizace a motorizace 1961 – 2002, pozn. údaje roku 2005 – 2007 jsou 
zatíženy chybou v evidenci (Zdroj : Ročenka dopravy – Praha 2008) 

PRAHA Česká republika (do r. 1971 Československo) 
stupeň motorizace stupeň automobilizace stupeň motorizace stupeň 

automobilizace 

 
 
 

Rok vozidel 
na 1000 
obyv. 

obyvatel 
na jedno 
vozidlo 

os. aut. 
na 1000 
obyv. 

obyv. na    
jedno os. 

aut. 

vozidel na 
1000 
obyv. 

obyv. na 
jedno 

vozidlo 

os. aut. 
na 1000 
obyv. 

obyv. na   
jeden os. 

aut. 
1961 92 10,8 45 22,4 97 10,4 21 47,1 
1971 188 5,3 123 8,1 203 4,9 72 13,8 
1981 310 3,2 241 4,2 335 3,0 182 5,5 
1990 353 2,8 276 3,6 390 2,6 233 4,3 
1995 530 1,9 443 2,3 458 2,2 302 3,3 
2000 632 1,6 525 1,9 510 2,0 362 2,8 
2005 635 1,6 510 2,0 527 1,9 386 2,6 
2006 640 1,6 510 2,0 546 1,8 398 2,5 
2007 644 1,6 506 2,0 567 1,8 411 2,4 
2008 735 1,4 550 1,8 568 1,8 423 2,4 

Vzhledem k tomu, že téměř 75 % obyvatel České republiky žije v městském 

prostředí2, má zvláštní úlohu v dopravní politice městská doprava. Objem městské dopravy 

roste zejména díky rozličným procesům společenské transformace (např. rozrůstání 

předměstí, přechod na ekonomiku služeb, nový životní styl, inovace v nákladní logistice či 

rostoucí objem letecké dopravy), které vedou k narůstající potřebě mobility. V souladu 

s trendem, který se projevuje na národní úrovni, lze i v podmínkách měst vysledovat nárůst 

podílu automobilové dopravy na úkor dopravy ostatní, v rámci automobilové dopravy posiluje 

individuálního automobilová doprava (dále jen „IAD“) na úkor hromadné dopravy.  

1.2. Restriktivní nástroje v městech ČR 
 

Hlavní město Praha zaujímá v automobilové dopravě ČR specifické postavení projevující se 

v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání s jinými českými 

městy nebo dálnicemi a silnicemi v extravilánu. Z tohoto důvodu je implementace možných 

nástrojů vedoucích k redukci zejména IAD v Praze velmi aktuální. Regulace individuální 

dopravy a snaha o zajištění její plynulosti bude vždy souběžný a neustálý proces, který bude 

                                                 
2 Údaj z roku 2005 viz United Nations, World Urbanization Prospects. The 2007 Revision Population Database 
[databáze online]. 2007 [cit. 2009-9-15].  URL:< http://esa.un.org/unup>.  



 9

podléhat nejen technickým možnostem, ale i politické situaci. V současné době probíhá 

regulace těmito formami: 

 Dopravní omezení při smogové situaci; 

 Zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t celkové hmotnosti; 

 Zóna základu vjezdu nákladních automobilů nad 6 t celkové hmotnosti; 

 Zóna placeného stání (dále jen „ZPS“); 

 Zóna omezeného nočního stání; 

 Záchytná parkoviště P&R (Park&Ride). 

Vedle toho také existují některé restriktivní nástroje, které v podmínkách měst ČR 

ještě nebyly aplikovány. Mezi jinými lze zmínit: 

 Úprava komunikací s minimalizací prostoru pro automobilovou dopravu; 

 Zavádění environmentálních zón, tj. zón se zákazem vjezdu pro vozidla nesplňující 

předepsané hodnoty pro ochranu životního prostředí; 

 Parkovací politika nejen v centru, ale i v oblastech, jejichž obsluha individuální dopravou 

vede k překračování limitů znečišťování ovzduší; 

 Poplatky za přístup individuální dopravy do centra či zón s překračovanými limity 

znečištění ovzduší apod.  

V posledních letech zvažuje Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) 

možnost zavedení placeného přístupu do určité části centra města3 (městský mýtný systém, 

dále jen „MMS“). V kontextu výše uvedeného jde o jeden z více nástrojů přispívajících 

k přechodu uživatelů na udržitelnější způsoby dopravy, ke snižování dopravních vzdáleností a 

měrných emisí vozidel. 

Zavedení MMS a jeho dopad na zvolenou oblast je velmi komplexním úkolem  

a má smysl mj. tehdy, pokud jsou efektivně provozované (tj. s minimálními režijními 

náklady) a vybrané finanční prostředky jsou investovány především do alternativních nástrojů 

dopravy, kterými je síť městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“). Je také třeba zdůraznit, 

že tento nástroj může být dostatečně účinný pouze v kombinaci s dalšími restriktivními 

nástroji. Tuto zkušenost učinila jiná města, která mýtné zavedla. Vhodně zvolená kombinace 

restriktivních nástrojů a cílené investice získaných prostředků do MHD patří mezi nutné 

                                                 
3 Deloitte, Česká republika: Zpoplatnění vjezdu do centra hl. m. Prahy : Úvodní strategická studie. Praha: 
MHMP, 2008. 96 s.  
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podmínky usměrnění rozvoje dopravy ve městě tak, aby nebyla dále omezována mobilita a 

komfort obyvatel a aby  nedocházelo ke zpomalení dnes velmi dynamického rozvoje městské 

aglomerace. 

1.3. Analýza současného stavu zkoumání této oblasti 
 

Dostupná literatura k tématu udržitelné dopravy či aplikace různých restriktivních nástrojů je 

v ČR k dispozici zejména ve formě odborných studií, které analyzující současný stav oboru a 

specifikují kroky, které jsou nezbytné k umožnění realizace těchto nástrojů. Tyto studie jsou 

zadávány a realizovány na třech úrovních: 

(i) Státní centrální správa – zde je třeba zmínit zejména Ministerstvo dopravy ČR (dále 

jen „MD“), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) (v rámci působnosti 

Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace), Technologickou agenturu ČR a 

Grantovou Agenturou ČR. Studie, které v rámci výzkumných programů dotčených 

resortů vznikají, mají často obecný charakter – jsou zaměřeny na tvorbu systému, popř. 

na konkrétní aspekty, které by zavedení zmíněných restriktivních nástrojů mělo řešit.  

(ii) Regionální a místní správa (města) –  některá města ČR mají zkušenosti  

s  formou zpoplatnění silniční dopravy. Nejčastěji se jedná o procesy vyhrazování 

parkovacího místa s ohledem na to, že legislativa doposud jiný způsob zpoplatňování 

neumožňuje. Na obecní úrovni se většinou zpoplatnění místních komunikací neřeší.  

(iii) Výzkumné instituce, akademická sféra, soukromé organizace – problémem možné 

regulace dopravy ve městech se zabývá řada výzkumných institucí – mezi nimi je nutné 

jmenovat především Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., která v souladu se zadáním 

státní správy řeší bezpečnost dopravy, zdraví a životní prostředí. Jak bylo uvedeno výše 

řadu výzkumných projektů také realizují univerzity či vysoké školy a  popř. soukromé 

firmy - Babtie spol. s r.o., Eltodo EG, a.s., Telematix Services, a.s., Jacobs Consultancy 

spol. s.r.o. apod. 

Dále podrobněji popíšeme projekty jednotlivých kategorií ad i) - iii), zvlášť bude 

analyzována legislativa upravující tuto oblast a následně představeny hlavní zahraniční 

zdroje: 

Státní centrální správa  

Na této úrovni bylo v oblasti regulace dopravy zadáno a následně realizováno několik studií. 

MD např. disponuje výstupy studie „Zavádění mýta ve městech v podmínkách ČR (projekt č. 
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1F41D/099/120)“, „Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými 

částicemi“ (projekt č. 1F54H/098/520), nebo „Telematický nástroj podpory udržitelného 

rozvoje dopravy v regionech“ (projekt č. 1F54E/058/520). K předmětu této disertační práce se 

vztahuje především první zmíněná studie z roku 2006, která byla vytvořena v rámci 

výzkumných priorit „Vytváření prostředí dopravního trhu harmonizací zpoplatnění užívání 

dopravní infrastruktury“ a „Možnosti a dopady internalizace externích nákladů dopravy“. 

Cílem projektu bylo zkoumat možnosti zavedení mýta v českých městech a konkrétně 

odpovědět na otázky, co je  proveditelné, žádoucí a jaké kroky by měly následovat 

k účinnému zavedení mýtného systému v podmínkách ČR. Studie je vhodným zdrojem 

informací o této problematice. Je však psána na velmi obecné úrovni. 

Také MŠMT zadává  výzkumné projekty. K předmětu této disertační práce se vztahuje 

projekt „Doprava v územním plánování“ (projekt č. 2E06034: Celoživotní vzdělávání a 

profesní příprava v oboru telematiky a specificky dopravní telematiky.  Studie přehledně 

shrnuje stav a trendy v územním plánování. Čtenář se seznámí se základní terminologií a 

trendy, úrovněmi územního plánování, nástroji územního plánování  aj.  Studie je limitována 

svým zaměřením (jde o vzdělávací publikaci), nejsou zde kriticky zhodnoceny nedostatky 

současného územního plánování – např. nezávaznost územního plánu, kromě případů 

realizace veřejně prospěšné stavby či asanace – s rozsáhlými dopady (často negativními) 

v případě nedostatečného či zanedbaného územního plánování pro dopravu.  

Regionální a místní správa (města) 

MD (Řídící a koordinační skupina MD ČR) vypracovalo pro pracovní účely dotazník 

vztahující se k problematice zavádění restriktivních nástrojů dopravy ve městech. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 26 měst4. Z analýzy šetření vyplývá, že zavádění nových 

restriktivních nástrojů  není, s ohledem na nevyřešenou legislativu v této oblasti, pro řadu 

měst aktuálním tématem. Jediné město, kde je prioritou omezení dopravy v centru města, je 

hl. m. Praha. Mezi hlavní cíle omezení dopravy je uváděno zlepšení životního prostředí a 

ochrany kulturního dědictví (snížení emisí, hluku a vibrací), zlepšení kvality veřejného 

prostoru (jeho větší využití ve prospěch pěších a cyklistů), zlepšení dopravní situace v centru 

Prahy (snížení kongescí) a vybudování nástroje pro řízení dopravní proudů. Otázka finančních 

prostředků související nejen se zavedením tohoto nástroje, či příjem související 

s implementací tohoto nástroje, je kategorizována jako sekundární. Hl. m. Praha si nechalo 

                                                 
4 Jedná se o Brno, České Budějovice, Děčín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, 
Chomutov, Jihlava, Karviná, Kladno, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, 
Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Zlín. 



 12

v přípravné fázi zpracovat několik studií. Jedná se např. o úvodní strategickou studii 

„Zpoplatnění vjezdu do centra hl. m. Prahy“, zpracovanou společností Deloitte k 30. březnu 

2008. Tato studie odkazuje na zahraniční prameny a velmi obecně představuje zpoplatnění 

jako nástroj regulace dopravy. Jsou zde uvedeny obecné cíle zavedení zpoplatnění, definuje a 

rozpracovává operační model zpoplatnění, navrhuje rozsah zpoplatněné oblasti, představuje 

časový harmonogram prací.  Dále existuje studie proveditelnosti zavedení mýtného systému 

zpracovaná opět konzultační firmou Deloitte Česká republika. Pro účely této práce budou 

z této studie převzaty základní parametry mýtného systému. Pro doplnění uvedu, že dle údajů 

z MHMP dále existují studie „Design Pražského mýtného systému“ a „Strategie zklidnění 

centra hlavního města Prahy – aktualizace ekonomického modelu“; obě studie zpracovala 

společnost Deloitte, s jejich obsahem se mi nepodařilo seznámit. V návaznosti na stanovené 

parametry zpoplatnění a s využitím existujících dopravních modelů, bylo na zakázku MHMP 

vypracováno několik studií modelujících dopady zpoplatnění na vybrané oblasti (na IAD, 

životní prostředí, MHD). Některé výstupy z těchto studií budou využity při zpracování této 

práce. Řadou dat relevantních pro dopravní modelování disponuje  Technická správa 

komunikací – Ústav dopravního inženýrství dále jen „TSK-UDI“). TSK-UDI každoročně 

vydává ročenky dopravy, ve kterých jsou uvedené cenné informace o stavu dopravy v Praze a 

současně jsou zde analyzovány trendy v dopravní situaci na území hl. města Prahy. Daná 

instituce vlastní také  řadu dat z dopravních průzkumů. 

Za všechny jmenujme např.  

 Dopravní směrový průzkum PPR (Pražská památková rezervace) z roku 2003; 

 Dopravní směrový průzkum na Wilsonově ulici (severojižní magistrála) z roku 2004; 

 Dopravní průzkum chování obyvatel hl. m. Prahy z roku 2005; 

 Intenzity dopravy v roce 2008. 

Informace z těchto dopravních výzkumů byly při zpracování dopravních modelů 

zásadní a to i přes skutečnost, že některé jsou z časového hlediska zastaralé. Prakticky se 

ovšem situace ve sledované oblasti od jejich zpracování výrazně nezměnila, byly proto 

využity ve stávajícím znění.  

Zajímavým zdrojem informací je také Studie proveditelnosti pro výběr mýtného  

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji. Ve studii jsou posouzeny legislativní možnosti 

zavedení navrženého nástroje, zhodnocena silniční síť Pardubického kraje, představena 

rešerše dostupných technologií a ekonomické zhodnocení možných mýtných systému včetně 

variant řešení.  Mýtný systém je ve zprávě identifikován nejen jako přiměřený doplňkový 
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zdroj financí, ale současně jako nástroj regulace nákladní dopravy (cca o 12 % proti nulové 

variantě). 

K tématu práce se vztahuje i studie zpracována pro MČ Prahy 1: „Socioekonomická 

analýza MČ P1“, která je zaměřená na analýzu dlouhodobých trendů v oblasti tzv. 

„vybydlování“ Prahy 1 a doporučení optimálních kroků ke zlepšení kvality života a atraktivity 

pro bydlení v Praze 1.  

Výzkumné instituce, akademická sféra, soukromé organizace 

Je logické, že právě výzkumné instituce se podílejí na realizaci výzkumných projektů, které 

zadávají ministerstva, popř. municipality. Za všechny výzkumné práce CDV bych chtěla 

zmínit knihu „Doprava, zdraví a životní prostředí“,ve které výzkumný tým  

doc. Ing. Vladimíra Adamce, CSc. specifikoval oblasti, kterým se dlouhodobě věnuje. 

Nechybí tak určení environmentálních a zdravotních rizik dopravy, možnosti jejich snižování, 

legislativní nástroje a představení konceptu udržitelné dopravy. Doc. Václav Adamec je 

odborným garantem konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“, která je organizována 

vždy jednou za dva roky a slouží jako významná platforma pro prezentaci výzkumných 

projektů v oblasti dopravy.  

Výzkumný tým Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy  

se dlouhodobě věnuje problematice dopravního chování. Výstupy jejich výzkumné činnosti 

byly zveřejněny v rámci projektu Operačního programu infrastruktura MD 24/2006-430-

OPI/3 z OP „Infrastruktura“ – Priorita 2 (2.4) „Analýza každodenního dopravního chování 

dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy“. Kniha „Doprava a 

společnost, ekonomické aspekty udržitelné dopravy“ vznikla v rámci projektu PSDEL 

(Practising Sustainable Development through E-Learning), FR/06/B/PTPP-152572. Různé 

komerční organizace pak řeší zakázky měst, obcí i ministerstev. Velkou zakázku na přípravu 

zpoplatnění ve městě Praze získala poradenská společnost Deloitte ČR; konzultační služby 

v oblasti dopravy nabízí i společnost PricewaterhouseCoopers, či Jacobs Consultancy s.r.o., 

Mott MacDonald s.r.o. a další5. 

Významným zdrojem informací jsou také konference. V oblasti dopravy se jedná 

především o Silniční konferenci, v letošním roce proběhl v Karlových Varech již  

                                                 
5 Zpřístupnění těchto studií bývá často velmi komplikované. Zpracovatel se odkazuje na autorská práva, která 
s dílem souvisí. Zadavatel nereaguje na žádosti o zpřístupnění. V případě hl. m.  Prahy je situace 
komplikovanější tím, že není zřejmé, který odbor danou studii vlastní.  
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17. ročník. Dále pak konference Železniční dopravní cesta, Železniční mosty a tunely  

a popř. konference Hluk. 

Legislativní otázky 

Samostatnou oblastí je legislativa upravující tuto oblast:  

[1] na evropské úrovni 

a. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného  

ve Společenství 

b. Sdělení č. 9/2003 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí ze dne 14.dubna 2000 o 

přijetí dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a 

autobusem (INTERBUS) 

c. VYHLÁŠKA č. 144/1982 Sb. ministra zahraničních věcí ze dne 16. března 1982 o 

Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva 

TIR) 

[2] na národní úrovni 

a. Nález  č. 23/2000 Sb. Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu 

na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice  

č. 1/97  o místních poplatních  

b. Zákon č. 565/1990 Sb. ČNR ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích 

c. Zákon č. 13/1997 Sb. Parlamentu České republiky ze dne 23. ledna 1997  

o místních komunikacích 

d. Zákon č. 200/1990 Sb. ČNR ze dne 17. května 1990 o přestupcích 

e. Zákon č. 56/2001 Sb. Parlamentu České republiky ze dne 10. ledna 2001  

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 

168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon  

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

f. Zákon č. 337/1992 Sb. ČNR ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků 

g. Zákon č. 128/2000 Sb. Parlamentu ČR ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecné 

zřízení) 

h. Zákon č. 505/1990 Sb. Federálního shromáždění ze dne 16. listopadu 1990 o 

metrologii 
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Situace v právních možnostech zavedení oblastí s omezeným přístupem vozidel je 

v České republice ve stávajícím právním stavu omezená na aplikací zákona 565/1990 Sb. 

ČNR ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích. Podle § 1 mohou obce vybírat pouze 

taxativně vymezené poplatky, mj. ad f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 

do vybraných míst a částí měst, § 10 následně tento bod upravuje: 

[1] Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst (dále jen "vybraná místa") platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno 

povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. Poplatek neplatí fyzické 

osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim 

blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají 

nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a 

jejich průvodci. 

[2] Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem  

do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 

[3] Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí 

až 20 Kč za den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální 

částkou. 

Z uvedeného vyplývá, že vybírání mýtného na silnicích a místních komunikacích 

v České republice je omezeno pouze na specifické případy povolení vjezdu do vybraných, 

jasně definovaných míst označených zákazem vjezdu. Zákon dále vymezuje rozsah 

provozovatelů, ne něž se mýtné nevztahuje a je stanovena jeho maximální denní výše bez 

ohledu na skutečný počet vjezdů. Za těchto podmínek zavedení oblasti vjezdu s povolením 

podléhajícím poplatku neumožňuje uplatnění regulačního záměru v dostatečné výši. 

Stanovená částka 20 Kč je nižší než jízda MHD. Z mýtného jsou vyjmuta vozidla obyvatel a 

firem sídlící v cílové oblasti (např. všechna vozidla určená k osobnímu užívání zaměstnanců 

firem).  

Dále bych chtěla zmínit aktivitu Evropské unie v oblasti regulace dopravy  

ve městech. Konkrétním příkladem je vypracování Zelené knihy: „Na cestě k nové kultuře 

městské mobility“6, která byla schválena Evropskou Komisí dne 25. září 2007. Zelené knihy 

je třeba chápat jako diskusní dokumenty zveřejňované Evropskou komisí vztahující se k 

                                                 
6 Zelená kniha : Na cestě k nové kultuře městské mobility . SEK(2007) 1209 [online]. 2007 [cit. 2010-07-06]. 
URL: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0551:EN:HTML:NOT>. 
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určité oblasti politiky - k tématu, které se Komise chystá regulovat. Z tohoto pohledu lze tedy 

předpokládat, že Evropská unie se také připravuje na regulaci jednotného trhu v této oblasti. 

Evropská Komise předložila uvedený materiál po detailním zkoumání problematiky – 

konkrétně se jednalo o proces konzultací, který potvrdil velké očekávání nad formulací 

evropské politiky v městské mobilitě. Zelená kniha je platformou pro tvorbu politiky.  

V návaznosti na Zelenou knihu Evropská komise vydala 30.9. 2009 „Akční plán pro 

městskou mobilitu“7, který stanoví soudržný rámec pro iniciativy EU v oblasti městské  

mobility při respektování zásady subsidiarity, a to prostřednictvím podpory rozvoje politik 

udržitelné městské mobility. Akční plán navrhuje praktická opatření v krátkodobém a 

střednědobém horizontu, která by měla být do roku 2012 postupně zahájena a která 

integrovaným způsobem řeší konkrétní otázky týkající se městské mobility. Komise nabízí 

místním, regionálním a celostátním orgánům partnerství založené na dobrovolném závazku 

spolupracovat ve vybraných oblastech společného zájmu. V současné době probíhá 

projednávání společného evropské přístupu – pod názvem „Udržitelná budoucnost pro 

dopravu: vytváření integrovaného dopravního systému řízeného technologiemi a vstřícného 

k uživatelům.“ 

Na základě výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k legislativnímu omezení  

na úrovni měst ČR nebyl MMS dosud zaveden. Množství literatury zpracované 

k diskutovanému tématu na národní úrovni reflektuje stav faktické nemožnosti aplikovat tento 

nástroj.  

V zahraničí lze naopak obecně lze zaznamenat trvale rostoucí zájem o tuto 

problematiku vyjádřenou např.  rostoucím počtem publikací věnujících se regulačním 

opatřením v dopravě. K dispozici je  celá řada odborných publikací. Zaměření a úroveň 

zpracování představují velmi široké spektrum výstupů od fundovaných teoretických prací, 

přes modelování vycházející nejen z teoretických základů až po fundované analýzy reagující 

na reálně naměřená data i praktické zkušenosti.  

Pro zpracování disertační práce byly využity výsledky relevantní studie vztahující se 

k aplikaci mýtného systému v Londýně v únoru 2003. Od té doby jsou organizací „Transport 

                                                 
7 Commission of the European Communities. Commission staff working document accompanying the 
communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan on Urban Mobility Impact Assessment 
{COM(2009) 490} {SEC(2009) 1212} [online]. 2009 [cit. 2010-07-06].URL: 
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0490:EN:NOT>. 
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for London“ (dále jen „TfL“)8 mapovány dopady a to rozsáhlým výzkumným programem, 

který je realizován ve dvou stupních. Jedná se o analýzu skutečného stavu s využitím 

rozsáhlého výzkumu veřejného mínění. Řada výstupů je ve formě zpráv přístupná 

elektronicky a to často i na internetu. Zajímavé jsou např. řízené konzultace s veřejností při 

rozvoji kongesčního zpoplatnění (obecný názor na dopravu a její zpoplatnění, otázka sociální 

spravedlnosti, otázka prostorové spravedlnosti apod.), porovnání technických řešení 

provozovaných mýtných systémů, organizační a finanční model mýtného systémů či 

legislativa ve vztahu k mýtnému systému. Pro posouzení dopadu zpoplatnění na ekonomický 

rozvoj dané oblasti pak byly využity studie z roku 2006 a 2008, které se speciálně tématu 

věnují. 

Cenné jsou také studie zpracované různými výzkumnými institucemi,  

či vysokými školami. Na ně je odkazováno v příslušných kapitolách této práce.  

2. Cíl práce a pracovní hypotéza 
 

Práce je koncipována tak, aby přispěla do diskuse o regulaci dopravy.  V rámci disertační 

práce je vytyčen základní cíl takto: „Identifikovat a aplikovat existující matematické modely a 

s jejich pomocí spolu se zavedením dalších pro mýtné specifických parametrů zhodnotit 

očekávané dopady zavedení MMS na kvalitu života v centru města s ohledem na jeho další 

rozvoj (popř. oslabení ekonomického růstu)“. 

Vedle výše uvedeného cíle by měla disertační práce ověřit základní hypotézu: 

„Přispěje zavedení restriktivního opatření s cílem regulovat množství dopravy ve městě 

zejména k růstu kvality života v regulované oblasti, jako jedné jeho determinanty?“ 

Pro potřeby práce je specifikováno, jakým způsobem je měřena „kvalita života“9a co 

představuje pojem „život v centru“. Jak už bylo uvedeno v první kapitole, kvalita života bývá 

zmiňována v mnoha studiích v souvislosti s udržitelnou dopravou, jako jeden z jeho 

indikátorů. Kvalita života představuje mnohorozměrný koncept, jenž odráží míru uspokojení 

jednotlivých potřeb v různých oblastech života. Obvykle se setkáváme s jeho třemi rozměry – 

fyzický, psychický a společenský. Jedním z aspektů kvality života je obvykle i doprava, 

přičemž není pochyb, že doprava celkovou kvalitu života významně ovlivňuje obecně, 

                                                 
8 Transport for London je správním orgánem zodpovědným za dopravu ve Velkém Londýně . Jeho úkolem je 
uskutečňovat dopravní strategii a řídit dopravní služby v Londýně. TfL nahradil London Transport, po kterém 
převzal v roce 2000 většinu funkcí. Londýnské metro bylo převedeno pod jeho pravomoci v roce 2003. 
9 viz BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. Doprava a společnost, Ekonomické aspekty udržitelné dopravy, Praha: 
Karolinum 2009, s. 17, ISBN 978-80-246-1610-0. 



 18

zejména pak v městských oblastech. Na jedné straně umožňuje lepší přístup k pracovním 

příležitostem, ke zboží a službám, ale na straně druhé ji znehodnocuje zejména svými 

environmentálními dopady.  

Životem v centru budeme nadále rozumět život v oblasti vymezené v našem případě 

hranicí zpoplatnění. Problematika bude dále detailně specifikována. 

2.1. Cílová skupina 
 
Závěry této práce mají formu doporučení pro decisní sféru. Konkrétně se jedná o tři 

významné cílové skupiny: 

a. Pro urbanistický výzkum 

Vzhledem k posledním informacím, které proběhly tiskem, MHMP nadále pokračuje 

v činnosti vedoucí k nastavení systému zpoplatnění. To mj. vyplývá z Usnesení Rady hl. 

města Prahy č. 1461 ze dne 13.10.2009 a následného usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy 

č. 30/84 ze dne 22.10.2009 ve věci Programu realizace Strategické koncepce hl. města Prahy 

na období 2009 – 2015. Výsledky této práce proto mohou sloužit součást podkladů pro 

rozhodování.  

b. Pro oblast vývoje a projekce 

Skutečnému zavedení daného opatření bude předcházet řada vývojových kroků. Dopady 

mýtného směrem k stávající síti hromadné dopravy mohou posloužit jako významný 

informační zdroj.  

c. Pro vlastní oblast realizace 

d. Pro územní plánování 

3. Použité metody při pracovávání práce 
 
Mezi použité metody disertační práce lze zařadit zejména:  

 zhodnocení dostupných podkladů, jejich klasifikace, zhodnocení jejich vypovídací 

hodnoty 

 obsahová analýza relevantních materiálů 

 dedukce hypotetických alternativ řešení na základě výše uvedeného 

 modelování prostřednictvím zvolených matematických modelů a interpretace 

získaných výsledků  

 aplikace případovou studií na modifikovanou městské(ou) památkovou rezervaci. 
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 aplikace delfské metody 

4. Rozsah disertační práce 
 
Práce obsahuje stručnou analýzu dopravní situace v Praze včetně důvodů pro zavedení 

zpoplatnění (MMS) s odkazem na příklady zahraniční praxe (Londýn, Stockholm) a cíle 

zavedení MMS v hl. městě Praze. Dále jsou identifikovány a krátce představeny neužívanější 

nástroje dopravního modelování, včetně jejich základního členění na statické a dynamické 

dopravní modely; simulační nástroje makroskopické, mesoskopické a mikroskopické. Pro 

potřeby této práce je následně pracováno s výstupy z vybraných dopravních modelů, které 

jsou následně interpretovány. Důraz je kladen na modelování dopadů regulačního opatření na 

emisní a hlukové zatížení nejen uvnitř, ale i vně zpoplatněné oblasti.  

Dále jsou přestaveny výsledky modelování dopadů regulace na městskou hromadnou 

dopravu, včetně dopravy v klidu. Ve všech případech se vychází z výpočtu počtu 

redukovaných cest IAD při zavedení MMS, a to ve třech variantách (varianta č. 1 – 

maximální: severo-jižní magistrála a východo-západní koridor jsou součástí zpoplatnění; 

varianta č. 2 – minimální: severo-jižní magistrála a východo-západní koridor jsou vyjmuty ze 

zpoplatnění; varianta č.3 – kombinovaná: severo-jižní magistrála je vyjmuta ze zpoplatnění, 

východo-západní koridor je součást zpoplatnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Varianta  zpoplatnění č.1 – Maximální (zdroj: MHMP) 
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Při zkoumání dopadů zavedení MMS bylo shodně u všech variant zjištěno, že 

zpoplatnění bude mít vedle požadovaného efektu zklidnění dopravy (zejména ve zpoplatněné 

oblasti) nutně také negativní dopad na zatížení alternativních objízdných tras.  

Tab. č.2 Počet cest redukovaných vozidel IAD (rok 2020) (Zdroj: studie MHMP) 

Varianta 80 Kč % změna 120 Kč % změna 

Varianta Poplatek 
80,- Kč 

 Poplatek 
120,- Kč 

 

č. 1 - Maximální 50 075 17% 74 090 25% 
č. 3 - Minimální 35 112 12% 54 457 18% 
č. 2 - Kombinovaná 40 949 14% 62 095 21% 

 

Tento výstup je důsledek chování některých řidičů, kteří neupustí od cesty do města a 

rozhodne se zpoplatněnou oblast objet. Porovnání všech tří variant testovaných při 

maximálním poplatku 120 Kč vyplynula kritická místa, např. objízdná trasa ke zpoplatněné 

magistrále.  

 

 
Obr. č. 2 Základní objízdné koridory k MMS  (zdroj: MHMP) 

Při zhodnocení dopadu implementace MMS na kvalitu života byl vzat do uvažování  i 

budoucí rozvoj zpoplatněné oblasti. Pro odhad možných dopadů bylo vycházeno z ex-post 

analýz realizovaných ve vybraných metropolích, ve kterých již byl MMS implementován. 
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S ohledem na zkušenosti měst se zpoplatněním ve vztahu k ekonomickému rozvoji dané 

oblasti předpokládáme, že dopad bude spíše neutrální.  

5. Zhodnocení dopadu implementace MMS na kvalitu 
života v hl. městě Praze 

 

K vyhodnocení účinnosti studovaného regulačního restriktivního mýtného nástroje  byla 

použita delfská metoda, která nabízí reprezentativní zhodnocení  dané problematiky  

vícekolovým nezávislým  posouzením relativně malé skupiny odborníků.  

 

Obr. č. 3 Schéma implementace Delfské metody  (zdroj: MD ČR) 

Hodnocení se zúčastnilo 10 nezávislých expertů - zástupců státní správy (Ministerstvo 

dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury), hl. m. Prahy (Technická správa 

komunikací), soukromého sektoru (IBM Česká republika, spol. s r. o., MOTT 

MACDONALD Praha, spol. s r.o., INTENS Corporation, a.s., České dráhy, a.s. a Univerzity 

(ČVUT Praha, Fakulta dopravní). Vybraní odborníci reprezentují tyto obory: strategie rozvoje 

dopravy v ČR, koncepce a implementace ITS v ČR, financování rozvoje dopravní 

infrastruktury v ČR, konzultační činnost (ekonomicko – technická) v oboru dopravních 

systémů, ekonomika a management dopravních systémů a modelování dopravních procesů. 

Každý z expertů vypracoval svá stanoviska nezávisle na ostatních členech skupiny se 

zajištěním anonymity výstupů hodnocení každého z řešitelů při komunikaci výsledků prvního 
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kola. Cílem tohoto přístupu je mj. i odstranění psychologické bariéry plynoucí z bezprostřední 

reakce účastníků v přímém kontaktu. Dokument obsahující jednotlivá kritéria s příslušným 

výkladem byl koncipován tak, aby byla zohledněna reprezentativní kritéria případného 

zavedení MMS ve stanovené centrální oblasti hl. m. Prahy a to jak s pozitivním tak 

negativním dopadem. Předmětem hodnocení nebyla pouze zpoplatněná oblast vymezená 

rozšířenou PPR, ale i území mimo tuto oblast, kde se očekávají především negativní dopady 

zavedení zvoleného opatření, tj. zejména nárůst dopravy na objízdných trasách s negativními 

dopady na kvalitu života.   

Použitá metodika vychází z dvoukolového hodnocení. V prvním kole každý 

z hodnotitelů stanoví váhový koeficient k jednotlivému  kritériu v hodnotě 0-10 a své 

rozhodnutí písemně zdůvodní. Druhému kolu předchází stanovení aritmetického průměru. 

K vyloučení vlivu extrémních hodnot nejsou do výpočtu zahrnuty odpovědi s maximální a 

minimální hodnotou.V druhém kole je hodnotitel vyzván ke zvážení případné korekce, a to 

právě na základě poskytnuté informace o výsledcích prvního kola. Výsledky hodnocení 

v druhém kole jsou zpracovány stejnou metodou, která byla aplikována v kole prvním.  

První kolo je možno s ohledem na numerické výsledky (56,1 kladných bodů a 52,5 

záporných bodů) interpretovat jako mírně pozitivní příklon expertů k přijetí MMS jako 

efektivního nástroje regulace dopravy v centru města. Po druhém kole (55,7 kladných bodů a 

54,4 záporných bodů) lze konstatovat, že skupina expertů dospěla prakticky ke shodě  

kladných a záporných bodů. Výsledek hodnocení skupiny expertů s širokým spektrem 

znalostí a dovedností lze vyhodnotit jako neutrální, tzn. že do rozhodnutí o aplikovatelnosti 

tohoto poměrně kontroverzního nástroje regulace musí vstoupit politická reprezentace, která 

zváží oproti poměrně široké shodě odborníků změnu vah některých parametrů.  

Na závěr je proto možno konstatovat, že konečné rozhodnutí o implementaci MMS je 

otázkou politické volby10. Dále je vhodné připomenout, že v případě ČR neexistuje dostatečné 

legislativní zázemí umožňující zavedení tohoto restriktivního nástroje (tato skutečnost byla 

v dotazníku zmíněna). Prvním nezbytným krokem je proto přijetí relevantní právní úpravy na 

úrovni státní správy. Druhým krokem pak bude rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Prahy. Dle 

teorie veřejné volby je politické chování a rozhodování jednotlivců podřízeno stejným 

ekonomickým zájmům, jako chování jednotlivců na trhu. Cílem je maximalizovat svůj vlastní 

                                                 
10 Názor odborníků je v daném případě možný chápat jako jeden z faktorů ovlivňující rozhodnutí politiků o 
implementaci nebo neimplementaci daného nástroje. Konečnou zodpovědnost na rozhodnutí by však měli nést 
právě politici, nikoliv experti, kteří se k návrhu opatření vyjadřují.  
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individuální prospěch, tj. být znovu zvolen. Ekonomická teorie tak chápe motivaci politiků 

zjednodušeně, jako snahu držet se na privilegovaném mocenském postavení  a z toho vyplývá 

i motivace udržet si přízeň voličů, resp. některých skupin s majoritním vlivem. Tento 

teoretický přístup odpovídá také zjištěním měst, ve kterých již bylo zpoplatnění zavedeno. 

Zpětně zde bylo konstatováno, že mezi největší bariéry zavedení zpoplatnění patří právě 

politická a veřejná akceptace tohoto nástroje. V  přípravné fázi zavedení tohoto nástroje je 

proto nutné účinně komunikovat s veřejností, neboť je zřejmé, že obecně jsou lidé proti 

zavádění jakéhokoli zpoplatnění. Veřejnost ovšem bude tolerantnější v ochotě daný nástroj 

regulace přijmout, pokud bude řádně informována o cílech této politiky (tj. řešení konkrétního 

dopravního problému), o účinnosti daného nástroje, o směřování příjmů ze zpoplatnění 

(ideálně zpět do dopravního sektoru) a potvrzení neohrožení soukromí11. 

6. Závěr a doporučení pro další výzkum 
 
Cílem dizertační práce bylo vyhodnocení vlivu restriktivních nástrojů IAD na udržitelný 

rozvoj center velkých měst. Za klíčovou část této problematiky považuji identifikaci možných 

restriktivních regulačních nástrojů a následně analýzu jejich účinnosti jak individuální, tak 

synergickou.  Jako pro každý jiný regulační nástroj bylo i v tomto případě nutno stanovit tři 

základní okruhy definující studovaný proces:  

- Předmět regulace – Cíl regulace – Nástroj regulace. 

Předmětem regulace je usměrňování průběhu dopravních proudů ve sledované oblasti. 

Cílem regulace je udržitelnost, kterou jsem následně propojila s pojmem  kvalita života v dané 

oblasti. Pojem kvalita života nemá v literatuře přesně definovaný obsah a pro danou 

studovanou problematiku jsem proto musela jeho výklad zpřesnit. Vedle  rutinně  

implementovaných restriktivních nástrojů jsem hodnotila vlastnosti a dopady doposud v ČR 

neaplikovaného nástroje regulace dopravy, kterým je zpoplatnění vjezdu vozidel IAD do 

přesně definované části města.  

Obecně lze shrnout, že zpoplatnění způsobí přerozdělení dopravních toků na silniční 

síti nejen uvnitř, ale i vně navržené oblasti. Zpoplatnění je také možno chápat jako nástroj 

vedoucí ke změně chování uživatelů IAD. Účinnost daného nástroje má prokazatelnou 

souvislost s na výší zpoplatnění a nastavením zpoplatněného území.  

                                                 
11 Getting prices right : Result from the transport research programme. 1st ed. Belgium : European 
Communities, 2001.19 s. ISBN 92-894-1549-5 
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K získání nezávislého stanoviska k případné účinnosti zvoleného opatření na kvalitu 

života v  hl. m. Prahy byla využita tzv. Delfská metoda. Reprezentativní skupina odborníků 

jednotlivých dopravních oborů se soustředila na hodnocení celkového dopadu zvoleného 

restriktivního opatření, neboť snížení IAD v centru města vlivem zavedení MMS bude 

doprovázeno nárůstem IAD vně zpoplatněné oblasti zejména na alternativních objízdných 

trasách. Tuto skutečnost nelze opominout a vzhledem k morfologii kraji a směru proudění 

větrů musí být tento fakt při hodnocení účinnosti nástroje zohledněn. Výsledek této 

dvoukolové studie byl vyhodnocen jako neutrální – tj. pozitivní dopady případného zavedení 

MMS jsou vyvážené negativními dopady (souvisejícími zejména s nárůstem dopravy na 

objízdných trasách).  

S ohledem na rozhodnutí skupiny odborníků nelze jednoznačně potvrdit stanovenou 

hypotézu práce. Lze však konstatovat, že zkoumané restriktivní opatření ovlivní chování lidí a 

povede k částečné redukci IAD uvnitř zpoplatněné oblasti. Současně však dojde k nárůstu 

dopravy mimo zpoplatněnou oblast se všemi výše uvedenými negativními dopady (zejména 

hluk, emise apod.). Z tohoto důvodu nelze jednoznačně potvrdit, že by zavedení MMS vedlo 

k nárůstu kvality života v centrum města/ ve městě. Účinnost opatření je také závislá na stupni 

dopracování plánované dopravní infrastruktury na území hl. m. Prahy.  

Konečné rozhodnutí o účinnost zavedení MMS na území hl. m. Prahy je  tak otázkou 

politické volby, která je do značné míře závislá na postoji veřejnosti k této problematice.  

Množství veřejně dostupných dat a údajů o aktuální dopravní situaci na území hl. m. 

Prahy je omezené a pro studijní činnosti povětšinou nedostatečné. MHMP má k dispozici 

několik studií, které, byť hrazené z veřejných prostředků, nejsou volně přístupné široké 

veřejnosti. Dopravní modelování navíc často vychází z již v době realizace zastaralých 

dopravních výzkumů, a proto pro dosažení vyhovující vypovídající hodnoty výstupů jsou 

dostupná data extrapolovaná v čase. Pro zkvalitnění výstupů je nezbytné mít k dispozici 

aktuální zdrojová data.  

Velkou nadějí pro získávání relativně přesných dat je rozvoj v oblasti elektronické 

identifikace vozidel v poslední době ošetřený zejména Směrnicí EP a Rady 2010/40/EU o 

rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro 

rozhraní s jinými druhy dopravy, která jako vedlejší efekt nabídne postupně systematickou 

možnost sledování intenzity dopravních proudů relativně dostupnými a vypovídajícími 

nástroji.  Tyto aktivity ale naráží na zákon o Ochraně osobních informací (zákon č. 101/2000 

Sb. Parlamentu ČR o ochraně osobních údajů a znění některých zákonů). 
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Další oblastí studia je sociálně-politická dimenze implementace restriktivních nástrojů 

typu zpoplatnění vjezdu do měst. Dosavadní zkušenosti ukazují na potřebu silné PR přípravy 

s dostatečným odstupem od data zavedení tohoto nástroje. Je nezbytné účinně komunikovat 

s veřejností celý okruh otázek včetně nevýhod a přínosů zavedení zvoleného restriktivního 

nástroje, jakož i způsob využití vybraných prostředků (směřování příjmů),  s opakovaným 

zdůrazňováním přínosů daného opatření pro běžného občana/cílovou skupinu obyvatel. 

Kvalitní komunikace dle zahraničních zkušeností zvyšuje možnou účinnost (efektivitu) 

daného nástroje.  

Před zavedením opatření je také vhodné prověřit možnosti pro ty, kteří se rozhodnou 

pro jiný (alternativní) druh dopravy. Jedná se zejména o vytipování míst a vybudování 

dodatečných kapacit záchytných parkovišť typu Park & Ride v blízkosti  MHD na okraji 

zpoplatněné zóny, nebo popř. na okraji města, jakož i případné navýšení kapacity příslušné 

kapacity MHD. 

Účinnost zvoleného restriktivního opatření byla zkoumána s ohledem na kvalitu 

života. Toto je nejdůležitější dimenze celého souboru parametrů. Technická řešení obvykle 

rozhodnutí politická předcházejí a je třeba vše koordinovat tak, aby implementace proběhla 

bez velkých potíží pro uživatele.  Je proto dále pracovat na implementačních scénářích, studiu 

vazeb mezi potřebami systému, technickými řešeními a ekonomickými ukazateli, sledování 

trendů v EU, v Severní Americe a na dálném východě tak, aby navrhovaná řešení 

korespondovala s politikou EU, tj. např. zmíněná a diskutovaná Směrnicí EP a Rady 

2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného v EU, Rozhodnutí 

Komise 2009/750/ES o definici evropské služby elektronického mýtného EETC) a jejích 

technických prvků anebo Směrnicí EP a Rady  40/2010 o implementaci nástrojů ITS. 

Důležitou otázkou je také vhodné načasování spuštění celého systému. Před 

dokončením plánované dopravní infrastruktury na území hl. m. Prahy by aplikace zvoleného 

restriktivního opatření mohla znamenat vznik dodatečných dopravních problémů a to zejména 

v místech oproti plánu nedobudované dopravní sítě. 

V neposlední řadě je vhodně zaměřit se na zkoumání ekonomické efektivnosti daného 

opatření, s cílem vybudování technologicky vyspělého MMS, který přinese několikanásobně 

vyšší příjmy, než jsou náklady na vybudování a provoz. 

Na závěr je vhodné připomenout, že legislativní rámec v současné době neumožňuje 

implementaci MMS v potřebném rozsahu. Nevyhnutelné je tudíž schválení nové legislativy. 
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7. Conclusion 
 
The doctoral thesis focuses on the assessment of restrictive tolls and their impact on the 

sustainable development of large cities centers. I consider, as a key part of this issue, the 

identification of possible restrictive regulative instruments, and an analysis of their 

effectiveness both individual and synergistic. As for each other regulative instrument, it was 

necessary also in this case to set three basic circles defining the investigated procedure: 

- Subject of regulation – Aim of regulation – Regulative instrument. 

The subject of regulation is to manage a traffic flow run in the monitored area.  The 

target is the sustainability, which I then connected with the term “quality of life” (QoL) in the 

relevant area. The conception of QoL is not precisely defined and therefore I had to specify its 

interpretation for the studied issue. Next to the routinely implemented restrictive instruments I 

assessed features and future impacts of urban “Electronic Toll Collection” (ETC) a form of 

transport regulation, which has hitherto not been applied in the Czech Republic.  

Generally, it can be summed up that the urban ETC implementation will result in the 

redistribution of traffic flows not only in the road net within but also out of the suggested 

charging zone. Urban ETC also represents the instrument that changes the behavior of the 

individual vehicle users. The efficiency of this instrument is dependant on a chosen charging 

zone and a congestion charging level. 

In order to get independent a statement of eventually efficiency of the selected 

restrictive measures to the QoL in the capital city Prague, the Delphi method was 

implemented. The representative group of experts of each transport branche focused on 

overall assessment including not only the impacts of the urban ETC in the charging zone, but 

also its impacts in the area out of the charging zone, where negative effects can be identified 

as a result of the traffic increase on the bypass road systems. This fact cannot be omitted and 

due to the landscapes morphology and traffic flows while assessing this matter have to be 

taken into account. The outcome of the two round assessments can be evaluated as neutral – 

i.e. positive impacts of the contingent urban ETC implementation are offset with the negative 

impacts related to an increase of transport on the bypass roads. 

 Based on the group of experts’ decisions the set doctoral thesis hypothesis cannot be 

proved.  However it can be stated that the examined restrictive measures will influence 

people’s behavior and their implementation will result in the partial decline in the amount of 

traffic within the pricing area. Simultaneously the transport out of the pricing area will 
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increase with all the stated negative impacts (especially noise, emissions etc.). As a result it 

cannot be explicitly confirmed that the implementation of urban ETC would lead to QoL 

improvement in the city centre or in the city. The effectiveness of the measure depends also 

on the degree of planned infrastructure realization in the Prague capital city area.  

 The final decision on the road pricing implementation is a question of political choice 

which is strongly dependant on the public attitude towards this issue. 
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