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ÚVOD 
Predmetom príspevku je Aplikácia návrhu na zmenu Smernice EC 1999 / 62 
o spoplatnení cestnej siete na kvantifikáciu nákladovej hodnoty pripravovaného 
investičného stavebného projektu, konkrétneho úseku cestnej siete, ktorá sa má 
premietnúť do výšky jeho spoplatnenia. 
Táto problematika úzko súvisí s financovaním diaľnic a rýchlostných ciest, a je 
vyvolaná tým, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a pôžičky so štátnou 
zárukou sú obmedzené, a prakticky sa pripravujú iné formy financovania založené 
na spoplatnení a zabezpečení prípadnej účasti súkromných investorov pri výstavbe 
a prevádzkovaní rýchlostných ciest a diaľnic.  
Vytváranie nových modelov financovania vyžaduje okrem legislatívnej podpory aj 
ďalšie podrobné ekonomické analýzy nákladových položiek a ekonomickej 
efektívnosti predmetných investičných stavebných projektov. Je všeobecne známe, 
že ak štát nemá finančné prostriedky ani možnosti na finančnú záruku na pôžičky, 
potom môže výstavbu uskutočniť súkromný sektor a štát mu to uhradí neskôr. 
V každom prípade však platí, že minimalizácia nákladovej hodnoty a vysoká 
intenzita majú pozitívny dopad na našich zákazníkov z hľadiska ich schopnosti 
a ochoty uhradiť využívanie diaľničnej siete v najvyššej možnej miere. 
Nákladová hodnota sa kvantifikuje pomocou očakávaných obstarávacích nákladov 
stavebníka. Ide o náklady stavebníka, ktoré sú neskôr upresnené podľa realizačnej 
ceny príslušného úseku diaľnice a ostatných obstarávacích nákladov (prípravné  
práce, výkupy pozemkov a stavieb určených k likvidácií  a pod.). 
Ku ďalším parametrom nákladovej hodnoty patria: prevádzkové, externé a 
likvidačné náklady. Likvidačné náklady neprichádzajú do úvahy, pretože po 
predpokladanej životnosti 30 rokov sa uvažuje s rekonštrukciou, ktorá už patrí do 
iného životného cyklu predmetného úseku a do času ktorej musí byť nákladová 
hodnota uhradená. 
Pri praktickej aplikácií nákladovej hodnoty do výšky spoplatnenia je dôležité poznať 
schopnosť a ochotu zákazníkov výšku spoplatnenia akceptovať. S tým msúvisí 
problematika tzv. ekonomickej a reálnej výšky spoplatnenia. V prvom prípade ide o 
výšku pri ktorej by sa zákazníci predmetného úseku diaľnice rozhodli v súčasnosti 
pre obchádzku. V vdruhom prípade síce výšku mýtneho v prevažnej miere 
užívatelia akceptujú, ale tá nepokryje všetky náklady, ktoré sú predmetom určitej 
časti nákladovej hodnoty. 
Príspevok sa okrajovo dotýka aj problematiky dopadov výšky spoplatnenia na 
dopravu nespoplatnených súbežných ciest nižších kategórií. 
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1. HODNOTA CIEST A DIAĽNÍC A JEJ VPLYV NA VÝŠKU SPOPLATNENIA 
Okrem úžitkovej hodnoty, ktorá sa pomerne ťažko kvantifikujeme je známa tzv. 
nákladová hodnota, ktorú je možné vždy stanoviť, a ktorá vyhovuje požiadavkám 
horeuvedenej smernice.   
Nákladová hodnota celkovej investície predstavuje všetky finančné prostriedky, 
ktoré sú viazané pre daný účel (činnosť). Sú to: obstarávacia cena investície, 
náklady na využívanie investície a externé náklady, ktoré investícia vyvolá ako 
negatívne účinky v okolí stavby. 
Zrejme je žiadúce, aby nákladová honota bola optimálna a efektívnosť predmetnej 
investície maximálna. Zvýšenie ekonomickej efektívnosti ja možné dosiahnuť 
viacerými spôsobmi: 
•  Zvýšením úžitku pri zachovaní nákladov. 
•  Zachovaním úžitku pri znížení nákladov. 
•  Z výšením úžitku pri súčasnom znížení nákladov. 
•  Znížením nadbytočného úžitku a primeraným znížením nákladov. 
Vzťah medzi úžitkom a nákladmi nie je priamo úmerný. Najvyššie náklady variantu 
ešte nezaručujú najvyššie prínosy z investície, ak sú vynakladané nehospodárne, 
alebo zbytočne. Platí tiež, že vysoké náklady môžu zabezpečovať aj plnenie takých 
funkcií, ktoré nie sú pre užívateľa potrebné. Najvyššia požadovaná funkčnosť sa 
nedá spravidla dosiahnuť ani riešením s minimálnymi nákladmi. V každom prípade 
nákladová hodnota má vplyv na výšku spoplatnenia a tá má vplyv na správanie sa 
účastníkov dopravy. 
 
2. KVANTIFIKÁCIA NÁKLADOVEJ HODNOTY   
Nákladová hodnota vychádza z nákladov životného cyklu cestnej, alebo diaľničnej 
stavby. Tie tvoria náklady na obstaranie stavby, ktoré stavebník vynaloží 
v súvislosti s prípravou, realizáciou a úspešným odovzdaním cestnej stavby. Ďalej 
nákladová hodnota obsahuje náklady spojené s používaním cestnej alebo 
diaľničnej stavby, ktoré vznikajú od kolaudačného rozhodnutia do jej najbližšej 
rekonštrukcie. Súčasťou nákladov životného cyklu cestnej alebo diaľničnej stavby 
sú aj externé náklady, ktoré v cestnom staviteľstve odpovedajú enviromentálnym  
nákladom na ochranu životného prostredia a nákladom na odstránenie škôd 
vyvolaných cestnou dopravnou nehodou. 
Uvedené náklady sa premietnu v určitom rozsahu podľa už uvedenej smernice do 
spoplatnenia ciest a diaľnic. 
Nákladová hodnota má tieto rozhodujúce parametre, a teda závisí od::   
 
NH = f (IN, PN, EN)       (1) 
kde: NH – nákladová hodnota stavebného diela, Sk 
IN – obstarávacie náklady stavby (investičné náklady stavebníka), Sk 
PN – náklady spojené s používaním (prevádzkové náklady), Sk 
EN –  externé náklady, Sk 
 
Známa je aj tzv. všeobecná hodnota, ktorá sa stanovuje v zmysle vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z., ktorá sa stanovuje znaleckým 
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odhadom ceny, ktorá by sa dosiahla pri predaji rovnakých alebo porovnateľných 
stavieb. Vzhľadom na to, že majetok ciest a diaľnic nie je možné založiť, predať, 
darovať ani inak s ním nakladať a nepodlieha výkonu exekúcii, nie je táto hodnota 
pre účely spoplatnenia ciest a diaľnic vhodná. 
 
2.1 Obstarávacie náklady 
Rozhodujúcou zložkou z hľadiska výšky spoplatnenia sú investičné náklady. Ako už 
bolo konštatované, investičné náklady, resp. celkové náklady stavby sú súčasťou 
nákladov životného cyklu stavby, ktoré vznikajú investorovi vo fáze obstarávania 
cestnej stavby, t.j. v etape predprojektovej a projektovej prípravy a v etape 
realizácie stavby, vrátane jej úspešného odovzdania do (po)užívania. Vecne 
zahŕňajú rôzne náklady súvisiace so zabezpečením a obstaraním širokej škály 
výkonov, služieb, prác a dodávok potrebných pre prípravu a samotnú výstavbu 
stavebnej a technologickej časti stavby, vrátane nákladov spojených so zavedením 
spoplatnenia využívania stavebného diela. V posledných rokoch je významnou 
zložkou investičných nákladov okrem prípravy cestnej alebo diaľničnej stavby, 
výkup pozemkov a stavieb určených ku likvidácií. V kalkulačnej praxi hovoríme 
o celkových nákladoch stavby. 
Podľa návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES, investičné náklady, 
ako náklady na novú cestnú sieť, sú uvažované pre úseky cestnej alebo diaľničnej 
siete, ktorá má byť v budúcnosti vybudovaná, alebo ktorá bola práve vybudovaná. 
Do spoplatnenia sa nemôžu zahrnúť náklady spojené s výstavbovým procesom, 
ktoré už boli pokryté. 
Očakávané, resp. orientačné obstarávacie náklady sú pomerne dobré vyjadrené 
prvý krát na úrovni stavebného zámeru a spresnené na úrovni dokumentácie pre 
stavebné povolenie. 
Pokiaľ ide o štruktúru očakávaných investičných nákladov (OIN), je možné v tomto 
smere aplikovať zákon č.254 / 1998 Z. z. O verejných prácach pre rozpočet  stavby 
stavebníka, ktoré je možné redukovať na: 
OIN = OCSD  + OON          (2) 
Kde: OCSD – očakávaná obstarávacia orientačná cena za stavebné dielo, Sk 
OON – ostatné obstarávcie náklady (projekty, pozemky, stavby určené k likvidácií a 
pod.), Sk 
 
Iná metodika je pre kvantifikáciu obstarávacích nákladov na úrovni stavebného 
zámeru, kde pracujeme so stavebnými nákladmi na mernú jednotku stavebného 
objektu alebo s rozpočtami stavebných objektov, kde položky sú agregované. 
Na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie kvantifikujeme očakávané náklady 
na stavebné dielo (konkrétny úsek cestnej alebo diaľničnej siete) s podrobnými 
položkovitými rozpočtami. Ostatné obstarávacie náklady sa zistia podľa znaleckých 
posudkov a cenníka projektových a inžinierskych činností. 
Výšku orientačných obstarávacích nákladov  je možné  získať tiež na základe už 
ukončených stavieb situovaných v podobných geografických, klimatických, 
geologických a hydrologických podmienkach staveniska pripravovanej cestnej 
alebo diaľničnej stavby. Investičné náklady ukončených stavieb v podobných 
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podmienkach staveniska sa kumulujú a prepočítajú na jeden kilometer ukončenej 
stavby. Podklady je možné získať zo záverečného technicko-ekonomického 
hodnotenia dokončenej stavby podľa zákona o verejných prácach č.254/ 1998 Z. z.. 
 
2.2 Prevádzkové náklady 
Významným parametrom nákladovej hodnoty cestnej alebo diaľničnej stavby sú 
náklady spojené s jej používaním. Podobne ako v prípade investičných nákladov, aj 
tieto sa premietnu, ako významná zložka, do výšky mýtneho. Táto zložka sa do 
výšky mýtneho premieta v prípade stavieb ukončených s už amortizovanými 
investičnými nákladmi, ako aj v prípade, že ide o novostavbu.   
Prevádzkové náklady pre účely spoplatnenia rozlišujeme: 
•  Závislé od dopravného zaťaženia, tzv. neperiodické (nepravidelná stavebná 
údržba a opravy), ktoré závisia od skladby a intenzity dopravného prúdu 
a predovšetkým od vozidiel, ktoré najviac poškodzujú prostredníctvom tlaku na 
nápravu vozovku.  
•  Nezávislé od dopravného zaťaženia, ktoré sa realizujú pravidelne, resp. 
periodický, každoročne, bez významného vplyvu dopravy. Obsah jednotlivých 
neperiodických a periodických prevádzkových nákladov je v nasledujúcej časti. 
 
Podľa v súčasnosti platnej metodiky sú prevádzkové náklady rozdelené do 
deviatich skupín, ktoré umožňujú ich rozdelenie v súlade s návrhom smernice, 
ktorou sa mení smernica 1999/62/ES.  
Súčasná metodika kvantifikácie umožňuje  rozlíšenie prevádzkových nákladov na 
tie, ktoré ovplyvňuje doprava – neperiodické, a tie, ktoré doprava neovplyvňuje – 
periodické, resp. závislé a nezávislé. 
Ich výška je sledovaná jednotlivými strediskami správy a údržby diaľnic na 
diaľničných úsekoch SR. Podobne sú sledované ostatné kategórie ciest. V tomto 
prípade sa jedná o disponibilné prevádzkové náklady, pretože sú prideľované na 
základe nepremenných parametrov ciest.  
Až úplná aplikácia Systému hospodárenia s vozovkou umožní tieto náklady 
optimalizovať. V každom prípade však pôjde o skutočne vynaložené náklady 
spojené s používaním cestnej infraštruktúry. 
 
Závislé prevádzkové náklady 
Závislé opravy a údržba, ako napríklad obnova krytu alebo podložia sú vykonávané 
podľa potreby v závislosti predovšetkým od dopravného zaťaženia, teda tieto 
náklady sú priamo úmerné poškodeniu cestnej infraštruktúry. Poškodenie sa 
odlišuje podľa kategórie vozidiel a teda podľa tlaku ich váhy na nápravu, a jej 
prostredníctvom na vozovku. Podľa prijatého pravidla je toto poškodenie 
ekvivalentné štvrtej mocnine tlaku na nápravu. Napríklad zdvojnásobenie váhy 
vozidla  znamená až 16 -násobné zvýšenie jeho účinkov na vozovku.  
 
Nepravidelné opravy a údržba:  
NPN = VO + CTO + MO +BZ + OO      (3) 
Kde: NPN – nepravidelné opravy a údržba, Sk  
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VO – vozovky (stavebné opravy a údržba), Sk 
CTO – cestné teleso a odvodnenie, Sk 
MO – mosty, Sk 
BZ – bezpečnostné zariadenia, Sk 
OO – ostatné objekty, Sk 
 
Nezávislé prevádzkové náklady 
Nezávislé opravy a údržba sa spravidla vykonávajú každý rok a nezávisia od 
kategórie vozidiel. Súvisia však s celkovou intenzitou 
Pravidelné opravy a údržba: 
PPN = ZÚ + DZ + SA + OČ      (4) 
Kde: ZÚ – zimná údržba, Sk 
DZ – dopravné značenie, Sk 
SA – sadovníctvo, Sk 
OČ – ostatné činnosti, Sk 
 
2.3 Externé náklady 
Externé náklady sú posledným parametrom nákladovej hodnoty stavebného diela, 
predmetnej cestnej alebo diaľničnej stavby. Jedná sa o náklady, ktoré vyvolá 
stavebné dielo jeho využívaním priamo v priestoroch jeho využívania a v jeho okolí. 
V podmienkach cestného hospodárstva sa jedná predovšetkým o negatívne účinky 
dopravy na obyvateľov okolia cestnej komunikácie prostredníctvom hluku, 
exhalátov a vibrácií. K týmto nákladom patria aj náklady na odstránenie cestnej 
dopravnej nehody, ktorej účinky je možné uviesť aj takto: 
NCDN = NZÚ + NMÚ + NMSCK + NMSPS     (5) 
kde: NZU - náklady zdravotné, ktoré vznikli priamo účastníkovi dopravnej nehody. 
NMU - náklady materiálne, ktoré vznikli priamo účastníkovi dopravnej nehody, Sk  
NMSCK - náklady na materiálne škody, ktoré vznikli správcovi príslušného úseku 
cestnej komunikácie na jej vybavení, vozovke a príp. cestnom telese, Sk  
NMSPS - náklady na materiálne škody, ktoré vznikli na majetku majiteľom 
susedných pozemkov a stavieb, Sk  
Predmetom spoplatnenia je len časť nákladov, ktoré sú hradené z verejných 
zdrojov. 
 
2.4 Likvidačné náklady 
V podmienkach cestného hospodárstva sú výnimkou prípady, keď nová cestná 
alebo diaľničná stavba po ukončení ich dopravno-ekonomickej životnosti je 
likvidované. Temer vždy dochádza ku rekonštrukcii, pričom náklady spojené 
s rekonštrukciou už patria do iného životného cyklu iného stavebného diela. 
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3. APLIKÁCIA NÁKLADOVEJ HODNOTY NA VÝŠKU SPOPLATNENIA   
V tejto časti sú predmetom kalkulácie podstatných zložiek mýtneho tak ako to 
odporúča návrh na Smernicu Európskeho parlamentu a rady, ktorou sa mení 
smernica 1999 / 62 / ES o spoplatnení používaní určitých infraštruktúr pre ťažké 
nákladné vozidlá. 
  
3.1 Infraštruktúrne náklady  
Infraštruktúrne (investičné) náklady, kalkulované na výstavbu predmetnej 
infraštruktúry a vyjadrené ako ročná amortizácia (vrátane príslušnej úrokovej 
sadzby z investovaného kapitálu) na celý čas životnosti infraštruktúry, musia byť 
rozvrhnuté v pomere k ročnému dopravnému výkonu pre príslušnú kategóriu 
vozidiel:  
MÝ IN = ((RAIN + ÚIK) . PKD) / DVVNV     (6) 
Kde: MÝ IN – infraštruktúrne náklady ako zložka mýtneho, Sk / voz . km 
RAIN – ročná amortizácia investície, Sk / rok 
UÍK – úrok z investovaného kapitálu, Sk / rok 
PKD – podiel komerčnej  dopravy, % . 1/100 
DVVNV – dopravný výkon nákladných vozidiel, voz . km / rok  
 
3.2 Náklady na odstránenie poškodenej infraštruktúry  
Náklady na odstránenie poškodenia infraštruktúry, kalkulované ako priemerné 
(maximálne za obdobie piatich rokov) ako ročný výdavky na údržbu a prevádzku 
danej infraštruktúry, musia byť rozvrhnuté v pomere k ročným vozokilometrom pre 
všetky kategórie vozidiel  vážené podľa faktoru ekvivalencie. Tento faktor vyjadruje 
podľa kategórie vozidla vplyv na prevádzkové náklady. V takomto prípade je 
kategorizácia vozidiel podľa ich negatívnych účinkov, ktoré sa prejavujú cez 
sústredenú veľkosť váhy vozidla prostredníctvom počtu jeho náprav na vozovku. 
MÝ PN = (ARPN PKD) / DVVNV         (7) 
Kde: MÝ PN – prevádzkové náklady ako zložka mýtneho, Sk / voz . km 
ARPN – aktualizované ročné  prevádzkové náklady, Sk / rok 
PKD – ročný podiel dopravy podľa kategórií vozidiel vážených faktormi 
ekvivalencie, % . 1/100 
DVVNV – dopravný výkon jednotlivých kategórií vozidiel, voz . km / rok 
 
3.3 Náklady na odstránenie škôd cestných dopravných nehôd  
Náklady na odstránenie negatívnych účinkov stavebného diela na jeho užívateľov 
a obyvateľov okolia stavby sú zatiaľ, pokiaľ ide o ich začlenenie do mýtneho otázne. 
Ak vôbec dôjde k ich začleneniu pôjde len o verejné náklady spojené 
s odstraňovaním následkov cestnej dopravne nehody. 
MÝ EN = (CNUD CDN . PUD CDN) / DV        (8) 
Kde: MÝ EN – externe náklady ako zložka mýtneho, Sk / voz . km 
CNUD CDN – celkové náklady určitého druhu cestnej dopravnej nehody, Sk / rok 
PUD CDN – počet cestných dopravných nehôd určitého druhu, počet / rok 
DV – dopravný výkon, voz . km / rok 
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4. VÝŠKA SPOPLATNENIA A JEJ DOSLEDKY 
Predchádzajúca časť bola zameraná na nákladovú hodnotu stavebného diela a jej 
vplyv na výšku spoplatnenia. Na výšku spoplatnenia má vplyv aj intenzita 
komerčnej dopravy. Výška spoplatnenia diaľnic a vybratých ciest I. triedy významne 
ovplyvni správanie sa užívateľov a ich rozhodovanie o možnom využití 
nespoplatnenej obchádzky. Výška mýta má svoje reálne rozpätie. Dolnou hranicou 
je výška tzv. reálneho mýta a hornou tzv. ekonomické mýtne.  
 
4.1 Ekonomická výška mýta 
Ekonomické mýtne vyjadruje svojou výškou nákladovú hodnotu predmetného 
spoplatneného úseku a počet užívateľov na tomto úseku (intenzitu komerčnej 
dopravy). Treba si ale pripomenúť, že investičné náklady je možné premietnuť len 
pre úseky, ktoré ešte neboli finančne uzavreté, resp. už zaplatené. Ekonomická 
výška mýta je aplikovateľná pri dostatočnej intenzite komerčnej dopravy 
a dostatočnej ekonomickej sile užívateľov spoplatnených úsekov platiacich mýtne. 
Zavedenie ekonomickej výšky mýtneho v súčasnosti nie je reálne. Poznanie výšky 
ekonomického mýtneho však je potrebné za účelom poznania výšky rozdielu medzi 
výškou ekonomického a reálneho mýta, resp. poznania uhradenej časti z celkových 
nákladov. 
 
4.2 Reálna výška mýta 
Reálne mýtne odpovedá svojou výškou ušetreným užívateľským nákladom pri 
využívaní spoplatnených úsekov oproti pohybu po náročnejších cestách 
nespoplatnenej obchádzky. Užívatelia pri pohybe po spoplatnených úsekoch vyššej 
technickej úrovne s vyššou cestovnou rýchlosťou a bezpečnosťou majú nižšie 
náklady ako pri pohybe po súbežných nespoplatnených úsekoch, kde je cestovná 
rýchlosť aj bezpečnosť nižšia. Rozdiel týchto nákladov by mal odpovedať reálnej 
výške mýtneho. Naviac spoplatnené úseky poskytujú pohodlie a kvalitnejšie služby 
ako obchádzka. 
 
4.3 Negatívne dôsledky spoplatnenia 
Medzi negatívne dôsledky spoplatnenia patria predovšetkým: 

• presun časti dopravy na súbežné, nespoplatnené cesty nižšej kategórie, čo je 
opačný efekt aký sa sledoval pri výstavbe diaľnic.  

• preťažovanie súbežných úsekov s menšou kapacitou, zníženie zvyškovej 
životnosti  

• zvýšené prevádzkové náklady obchádzky  
• negatívne účinky zvýšenej dopravy na súbežných nespoplatnených úsekoch. 

Zhoršenie kvality života obyvateľov okolia týchto ciest (zvýšený hluk, emisie, 
vibrácie a prach) a hlavne ich zdravotného stavu. Zvýšené zdravotné a verejné 
náklady. 
 
4.4 Rozhodujúce činitele vplývajúce na rozhodnutie užívateľov 
Medi významné činitele, ktoré vplývajú na rozhodovanie užívateľov cestnej site  
o ich vstupe na spoplatnené úseku patria predovšetkým: 
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• výška spoplatnenia 
• časové nároky prepravy (cestovný čas je po diaľnici kratší) 
• spôsob spoplatnenia (diaľničná známka, mýtne) 
• ekonomická situácia účastníka cestnej dopravy 
• vyhovujúca súbežná nespoplatnená cesta nižšej kategórie z hľadiska  
• celková dĺžka prepravy medzi zdrojom a cieľom (vzdialenosť privádzača od    

zdroja a cieľa cesty) 
• poloha cieľovej stanice, resp. jeho vzdialenosť od diaľnice 
• priemerná dĺžka prepravy jednotlivých prepravcov cestnej a diaľničnej siete 

(zdroj – cieľ) 
• vplyv zimného obdobia - v zimnom období je diaľnica pre dosiahnutie cieľa  

spoľahlivejšia 
Na spoplatnené úseky sa presunie: 
• diaľková autobusová doprava 
• tranzitná kamiónová doprava 
• osobné vozidlá právnických osôb 
• osobné vozidlá fyzických osôb s vyšším ročným dopravným výkonom  

vyžadujúce kratší čas premiestnenia, resp. vyššiu cestovnú rýchlosť  
• vozidlá pre zásobovanie regiónov ležiacich na dlhších vzdialenostiach od  

zdroja     
• technologická doprava – zásobovanie stavieb stavebným materiálom, ktorý je  

možné a potrebné premiestňovať rýchlou nákladnou dopravou (nákladné  
vozidlá s návesmi a pod.) 

• tranzitná sezónna doprava, ktorú tvoria zahraničné vozidlá prechádzajúce  
územím SR za účelom turistiky  (osobné vozidlá, autobusy, motorky a pod.) 

• sezónna doprava, ktorú tvoria vozidlá s cieľom krátkodobej turistiky  (osobné  
vozidlá, autobusy, motorky a pod. počas soboty a nedele) 

• väčšia časť dopravy v zimnom období, pretože je na diaľničných úsekoch  
vykonávaná zimná údržba nepretržite oproti stavu na obchádzkach. 

• časť užívateľov vyžadujúca lepšie služby, ku ktorým patrí vybavenia diaľnice  
(odpočívadlá, motoresty, stanice PHM a ostatné služby a vybavenie, vrátane 
prístupu dopravnej polície a záchrannej služby) 

Na obchádzky sa odkloní: 
• zásobovanie obci ležiacich pri nespoplatnených úsekoch na krátke  

vzdialenosti - denné zásobovanie 
• časť vozidiel, predovšetkým osobných s cieľom dochádzky za prácou 
• prímestská autobusová doprava 
• technologická doprava na stavbách 
• doprava pozostávajúca z osobných vozidiel fyzických osôb, ktoré nevyžadujú  

kratší čas premiestnenia, resp. vyššiu cestovnú rýchlosť  
• časť vozidiel, ktoré označujeme ako pomalé vozidlá, ktoré majú zákaz  

pohybu po diaľnici (traktory, poľnohospodárske stroje a pod.) 
• časť vozidiel sezónnych, zahraničných za účelom turistiky, ktoré po trase    

(osobné vozidlá, autobusy, motorky a pod.). 
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5. ZÁVER   
Spoplatnenie diaľnic a vybratých úsekov cestnej siete vyžaduje poznanie 
nákladovej  hodnoty predmetných úsekov a metodiku jej stanovenia.  
Nákladová hodnota priamo vplýva na výšku tzv. ekonomického mýta. Príliš vysoká 
nákladová hodnota určitého úseku diaľničnej siete negatívne vplýva na túto výšku. 
Pomerne vysoké investičné aj prevádzkové náklady v horskom prostredí je možné 
zmierniť úsekmi, ktoré sa nachádzajú v rovinatom kraji a nie sú tak náročné 
z hľadiska výšky nákladov spojených s ich obstaraním a prevádzkovaním.  
V súčasných podmienkach, pri danej intenzite komerčných vozidiel a ekonomickom 
potenciály účastníkov dopravy je ekonomické mýto nereálne.  
Tzv. reálna výška mýtneho síce neprinesie pokrytie nákladovej hodnoty, ale zaručí 
aspoň minimálny odklon komerčných vozidiel na obchádzky a umožní plniť 
diaľniciam a ostatným spoplatneným úsekom účel, pre ktoré boli postavené.  
Tento príspevok nerieši problematiku nákladov spojených so zabezpečením výberu 
mýtneho, ktoré sú tiež súčasťou nákladovej hodnoty, a ktorých efektívnosť treba 
tiež preukázať ako súčasť celého projektu, prípadne aj samostatne. 
Celkom záverom chcem pripomenúť význam posudzovania ekonomickej 
efektívnosti investičného stavebného projektu v etape predprojektovej prípravy, kde 
o ekonomickej efektívnosti rozhodujú tie isté činitele ako v prípade stanovenia 
výšky mýtneho.  
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