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Taxonomie rizik
� časová

� vytváření představ o časové tísni a vyvolání stresových rozhodnutí
� právní

� nedostatečná právní analýza vedoucí ke špatné volbě koncepčních variant a
chybné formulaci zákonných úprav

� ekonomická
� dopad na makroekonomiku státu, na jednotlivé subjekty (dopravci, přepravci,

občané), na regionální samosprávu (objízdné trasy) atd.
� organizační

� chybějící koncepce
� nevhodné řízení projektu, spoléhání na poradenské firmy

� smluvní
� špatná ustanovení ve smluvním vztahu s budoucím dodavatelem

� mediální
� nepřesné a zavádějící mediální interpretace,
� zneužití pro populistické cíle

� politická
� zneužití výběrového řízení pro kritiku ze strany opozice
� lobbing vlivových skupin, korupce

� implementační
� postup a organizace výstavby a řešení technologických obtíží
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Časové riziko
� ze strany EU

� komise ES nestanovila žádné závazné datum pro zavedení
elektronického mýta, které by bylo pod sankcemi ES

� vytváření představy, že systém je nutno dokončit k danému
datu, jako požadavku EU

� existují pouze doporučení ke spolupráci sousedících zemí a
rámcové odhady zavedení

� zneužití při odvolávání na situaci v sousedních zemích
� ze strany smluvní

� špatný odhad doby výstavby systému a jeho zavedení do
praxe

� nevhodně ošetřené zpoždění dodávky ve smlouvě
� příklad – smlouva o dodávce

� „Celková výše smluvní pokuty podle tohoto článku však
nepřesáhne maximální částku 7,5% ceny dodávky“

� nejasné, chybějící nebo slabé přejímací podmínky a zkoušky
� nevhodné časování „cash-flow“ ze strany objednatele
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Právní riziko
� chybějící hloubková analýza právních předpisů souvisejících se

zavedením elektronického mýta
� chybějící detailní analýza příslušných směrnic ES

� příklad – vyjádření ministra dopravy pro média
� „... není třeba dělat žádnou právní analýzu, ze směrnice je

všechno jasné ...“
� nepromítnutí právních analýz do koncepce
� podceňování právní stránky formulace podmínek výběrového

řízení
� podcenění nezbytné legislativní činnosti související se

zavedením elektronického zpoplatnění
� chybná formulace nezbytných návrhů novel zákonů

� chybějící ohodnocení rizik spojených se zásahy soudů nebo
jiných nezávislých orgánů do procesu výběrového řízení
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Organizační riziko 1 - chybějící koncepce
� neřeší se problematika harmonizace dopravy

� příklad
� uplatnění mýtného je řešeno izolovaně pouze na vybrané malé
části tuzemské silniční sítě (v ČR 3,8%), což je s ohledem na
potřebu alokace nákladů na modernizaci a údržbu
nedostatečné

� nedostatky se projeví ve formulaci zadávacích podmínek pro
výběrové řízení, počtu přihlášených uchazečů a postoji
potenciálních dodavatelů technologií,

� nejsou dořešeny celkové ekonomické dopady a vliv na jiné
druhy dopravy

� není umožněno rozvedení úvah o jiných možnostech realizace
elektronického mýta než o systémech vnucovaných lobbyingem
� lze uvažovat o třech koncepcích mýta

� výběrové zpoplatnění (staví na represi a sankcích)
� plošné zpoplatnění (zaběhnuté mechanismy, obdoba daní)
� inverzní výběrové zpoplatnění (používá ekonomické nástroje)
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Odraz chybějící koncepce na výběrovém řízení 1
� nesprávně určený rozsah systému

� příklad - parametr nabídkové ceny
� pro I. etapu na 250 tis. ks palubních jednotek
� pro II. etap 50 tis. ks palubních jednotek
� čísla nevycházela z reálné potřeby, pro ČR

� 87 500 vozidel nad 12 t
� 162 500 vozidel od 3,5t do 12t

� zkreslení výsledné nabídkové ceny ve prospěch levnějších
jednotek

� rozsah sítě
� příklad - změny rozsahu zpoplatněné sítě

� květen 2004 vláda - vybraná silniční síť v rozsahu cca 2950 km
� výběrové řízení – počátek cca 500 km, pak 960 km
� výsledný rozsah 2100 km
� nejdříve dvě etapy, později jedna etapa

� neuvažování o realizaci jiné varianty než výběrové
zpoplatnění
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Odraz chybějící koncepce na výběrovém řízení 2

� definice technických předpokladů není jednoznačná a jasná
� nedodržení ustanovení zákona o výběrovém řízení, kde se požaduje přesná

citace normy nebo jiného pramenu stanovujícího technické parametry
� nedodržení směrnice 52/2004/EU doporučující technické parametry nově

budovaných systémů
� technické podmínky odkazují na dosud neexistující normu nebo termín

� příklady – Technické podmínky výběrového řízení:
� požadavek č. 5 Technických podmínek: "předpis mýtného musí probíhat jen v

zákonem daných případech a musí správně ošetřit výjimky z mýtné povinnosti...."
odkaz na neexistující zákon

� požadavek č. 1 Technických podmínek: "Dodávka systému a jeho provoz musí
splňovat veškeré požadavky vyplývající z národní legislativy a legislativy ES.„ ...
národní legislativa nebyla v době výběrového řízení známa

� "systém výběru mýtného musí být navržen, zrealizován a provozován takovým
způsobem, aby nemohlo docházet k nespravedlivému stíhání nebo opakovanému
stíhání za stejný přečin" - v době přípravy tendru nejsou definována pravidla co je
nespravedlivé stíhání, opakované stíhání, atd. ... použité definice nemají oporu
v zákoně

� požadavek z Tab. 9, A21Technických podmínek: „V úvahu musí být brány
všechny evropské standardy a normy týkající se systému výběru mýtného nebo
jeho částí“ ... nelze provést obecný odkaz v technické specifikaci – viz zákon
40/2004 Sb. nebo čl.14 směrnice 97/52/ES
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Odraz chybějící koncepce na výběrovém řízení 3
� ignorování směrnic a koncepčních materiálů EU

� příklad - směrnice 2004/52/ES, preambule čl.8
� ... nicméně vzhledem k podstatným výhodám zmíněným výše lze v

zásadě doporučit technologii družicového určování polohy a mobilních
komunikací při zavádění nových elektronických systémů mýtného ...

� příklad - koncepce DG TREN (prezentace Philippe HAMET)
� koexistence GNSS/GPRS a mikrovlnných technologií se předpokládá

nejdéle do roku 2008
� mikrovlnné technologie nebudou po roce 2008 používány a zcela

vymizí do roku 2012
� podcenění problematiky duševního a průmyslového vlastnictví, převzetí

rizikové zátěže
� příklad, čl. 17.4 Smlouvy:

� Objednatel odškodní a zajistí Dodavatele před jakoukoli pohledávkou
uplatňovanou na základě porušení (patentu, registrovaného projektu,
autorského práva, ochranné známky, obchodního názvu, obchodního
tajemství nebo jiného duševního či průmyslového práva), které je nebo
bylo nevyhnutelným důsledkem toho, že Dodavatel plnil požadavky
Objednatele ...
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Organizační riziko 2
� chybné rozdělení řídících funkcí v projektu

� špatná definice zodpovědností odběratele a dodavatele
� chybné vyhodnocení systémového řešení na základě chybějící

koncepce
� zodpovědnost zadavatele

� negativní úloha poradenských firem
� nemají zkušenosti, ale jsou ochotny podstoupit „poradenská

rizika“ s cílem vysokého profitu a dobré reference
� nemají co ztratit
� možnost významného ovlivňování procesu výběru

� kreativní role státního úředníka
� chybějící zapojení specializovaných státních pracovišť, odborné

veřejnosti a vědecko-výzkumných pracovišť
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Organizační riziko 3 – výběr integrátora
� ACS
� Alcatel SEL AG
� Amtech Systems
� Arce
� Ascom Elsydel
� Autostrade SpA
� Canadian Highways International Corp.
� Castle Rock Consultants
� CGA
� CIRIEL
� Computadores e Sistemas (Compsis)
� CS Route
� Digital Equipment Corp.
� DISEL
� General Electric Company Singapore
� Gesellschaft für Signalanlagen (GESIG)
� Gesellschaft für Systemtechnik und Informatik
� Gulf Engineers and Consultants
� Highway Toll Systems (HTS)
� Integra Ingeniera
� ITMI
� Kapsch ... zvoleno v ČR
� Lockheed Martin IMS
� Mannesmann MFS Transportation Systems

� Mitsubishi Heavy Industries
� Mitsui
� OKI Electric Industry
� Paragon
� Peek Ltd
� Philips Projects
� Pilotentwicklungsgosellschaft
� Preussag AG
� Q-Free AS
� Raytheon HTMS
� SEMA Group
� SICE
� Siemens AG
� Singapore Electronic and Engineering Ltd
� Sirit Technologies Inc
� TDC Inc
� Tecnotel
� Tecnotour SpA
� Tele Data Singapore
� The Revenue Markets Inc T-Mobil
� Toshiba Corp.
� TransCore
� TST International
� UEC Commercial

Zdroj:
„Electronic Toll Collection: Market Analysis and Technology Update“,
Alexander Communications Group, New York 2005
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Ekonomické riziko
� objem výběru mýtného je založen na nekvalifikovaných studiích

nebo nepřesných vstupních datech
� objem výběru bývá často silně nadhodnocen z politických

důvodů
� příklad pohybu odhadů:

� ministerstvo dopravy sdělilo SFDI prognózu příjmů z mýtného
na rok 2007 ve výši 5 mld. Kč,

� tuto prognózu následně ministr opravil na 14 mld. Kč.
� v podkladu pro vládu z října 2005 ministerstvo dopravy

předpokládá příjmy v roce 2008 ve výši cca 7,1 – 8,9 mld. Kč
při průměrné sazbě 4,05 Kč/1 km a max. sazbě 5,20 Kč/1km.

� v následujících prohlášeních v tisku ministr dopravy prognózuje
příjmy ve výši 10,5 mld. Kč, v jiných prohlášeních pak opět 12-
14 mld.

� chybná makroekonomická analýza, optimalizace
� chybějící prostředí pro kompenzace lokálním dopravcům
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Mediální riziko
� nepřesné nebo zavádějící informace v médiích

� vliv mediálních lobby
� nebezpečí mediokracie

� přehánění dopadu zavedení elektronického mýta na maloobchodní trh
� zdroj politického populismu

� příklad:
� „ ... odstraním z dálnice kamióny!“

Rakousko 
(2003)

Švýcarsko 
(2002)

ČR (odhad) 
(2004) náklady výnosy

Transit 14,0% 12,0% 7,0% + + +++ +++
Import 22,0% 10,0% 26,0% ++ ++ ++ ++
Export 23,0% 6,0% 30,0% +++ +++ ++ ++
Vnitrozemská přeprava 41,0% 72,0% 37,0% + +0 + +
Pozn.:  +++ nejvyšší      ++ střední       + nejnižší

Podíl na výkonech (vzkm) Vliv na infrastrukturu
Druh dopravy Tendence 

růstu
Potenciál 

substituce

m
ot
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y 

př
ep

ra
vn
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h 

jíz
d

Zdroj:
Materiál MD pro zasedání vlády: „Základní parametry zadávací dokumentace pro zadávací řízení
na generálního dodavatele systému elektronického mýtného“, 2005
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Politické riziko
� zavedení elektronického mýto je politicky

velmi citlivý zásah do makroekonomiky a
života obyvatel

� rozhodování o zavedení a výběru dodavatele
je provázeno
� politickými tlaky (i mezinárodními)
� tlaky průmyslových a finančních lobby
� tlaky stranických a zájmových skupin

� příležitost ke korupci
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Implementační riziko
� nedokonalé, špatně zpracované nebo nedostačující podklady

� důsledek nedokonalé projektové přípravy
� množství správních a stavebních řízení

� prodražuje a protahuje výstavbu
� nutnost jednání i se soukromými subjekty – příklad

� ukončení energetických nebo komunikačních vedení v soukromém
objektu

� nezvládnutá technologie u subdodavatele
� příklad:

� nevhodný návrh konzole pro zavěšení zařízení, kmitání s velkou
amplitudou

� nevhodné řešení ukotvení brány (zasahuje do silnice)
� přehnaný outsourcing u generálního dodavatele

� dodavatel vše rozdá a pak nezvládne koordinaci
� nedokonalá nebo drahá koordinace

� důsledek špatné nebo nedokonalé předprojektové přípravy
� špatná funkce projektového manažera
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