Závěrečná zpráva z 25. 6. 2015
V Poslanecké sněmovně ČR se konal kulatý stůl pro zvané účastníky na téma „Mýtné v ČR
po roce 2016“. Akce se zúčastnilo téměř 30 odborníků na dané téma; nechyběl ředitel
projektu mýta po roce 2016 Jan Chovanec z MD ČR, doc. Václav Jirovský z FD ČVUT, Karel
Černý za společnost KAPSCH, Richard Kertész za SkyToll a Jiří Havelka za ČSOB.

Jednání zahájila paní Miloslava Veselá, ředitelka společnosti TOP-EXPO, která toto setkání a
konferenci na stejnojmenné téma v roce 2014 organizovala. Ve své prezentaci představila
aktivity firmy a program dnešního setkání. Úvodní projev měl pan poslanec František Laudát,
který přivítal všechny účastníky na půdě poslanecké sněmovny. Doc. Václav Jirovský
z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, který celou akci moderoval, ve svém příspěvku zmínil, že
od roku 2006 kdy se téma Mýto řeší, bylo již 11 ministrů dopravy. Hlavním prezentujícím byl
Jan Chovanec, ředitel projektu Mýto po roce 2016., jehož prezentaci s příspěvkem na téma
„Koncept řešení systému Mýta“ po roce 2016. účastníci pozorně sledovali. Dále podal
informace o plánovaném výběrovém řízení na provoz mýtného v ČR a připravované
„technologicky neutrální“ výběrové řízení, které bude vypsáno nejpozději v říjnu 2015.
Následovaly prezentace společností, které se mýtem zabývají. Jako první se prezentovala
společnost KAPSCH. Obchodní ředitel společnosti, Karel Černý, představil aktivity firmy a
současný pohled provozovatele mýtného v ČR. Následovala prezentace Richarda Kertésze ze
společnosti SkyToll, který uvedl technologii a systém který firma používá na Slovensku a
dalších zemí EU Na závěr Jiří Havelka, manažer společnosti ČSOB, ve své prezentaci přiblížil
účastníkům semináře roli ČSOB, a.s. ve stávajícím systému elektronického mýtného ČR a
představil projekty cílené na posílení systémů banky za poslední dva roky. Současně nastínil
přístup ČSOB k nadcházejícím změnám, především interoperabilitě a zavedení EETS.
Následovala moderovaná diskuse k daným příspěvkům ve které zazněly i některá doporučení
k dalšímu směrování celého projektu. Na závěr Miloslava Veselá poděkovala všem
zúčastněným a pozvala je na konferenci MÝTO v ČR po roce 2016, jejíž termín se
předpokládá 30. 11. 2015.
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