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 Mezinárodní silniční doprava – aktuality 

 

 

 

 

RAKOUSKO: 

 

Podle vyhlášky č. 265 ze dne 22. září 2016 upravují se dnem 1. ledna 2017 tarify mýtného 

v ceně €/ km následovně: 

 
Tarifní skupina      Kategorie 2 

     2 nápravy 

     Kategorie 3 

      3 nápravy 

  Kategorie 4 + 

   4 a více náprav 

 2016 2017 

 den 

2017 

 noc 

2016 2017 

 den 

2017 

 noc 

2016 2017  

 den 

2017 

 noc 

A  EURO VI 0,157 0,17800 0,17840 0,2198 0,24983 0,25075 0,3297 0,37436 0,37552 

B  EURO V a EEV 0,172 0,19660 0,19700 0,2408 0,27587 0,27679 0,3612 0,40657 0,40773 

C EURO IV 0,190 0,20290 0,20330 0,2660 0,28469 0,28561 0,3990 0,41665 0,41781 

D EURO 0 - III 0,213 0,22290 0,22330 0,2982 0,31269 0,31361 0,4473 0,44865 0,44981 

 

V roce 2016 bylo EURO V společně v tarifní skupině s EURO IV. 

Celkové uvedené ceny v roce 2017 pro jednotlivé kategorie  obsahují základní sazbu na 

infrastrukturu, poplatek za znečištění ovzduší a na hlukovou zátěž a jsou uvedeny bez DPH 

(20%). 

 

Pro trasy A9 (úsek 10+25 km), A10 (47 km), A11 (10 km), A12 (75 km) A13 (35+34 km) a S16 (16 

km)  platí zvláštní tarify. 

 

 

 

FRANCIE: 

 

Dnem 1. ledna 2017 jsou pro vjezd do PAŘÍŽE povinné nízkoemisní plakety (označení 

Criť Air) pro všechny vozidla. 

 

 Plaketou v barvě zelené se symbolem osobního automobilu v bílém poli jsou označena 

vozidla se 100% elektrickým pohonem nebo pohonem na vodík; 

 Plaketou č. 1 (barva fialová) jsou označena vozidla benzinová nebo na  plyn splňující 

normu EURO 5  a  6, (vyrobená od roku 2011), motocykly splňující normu EURO 4 

(vyrobená od r. 2017); 

 Plaketou č. 2 (barva žlutá) jsou označena vozidla benzinová splňujícím normu EURO 

4 (vyrobená od r. 2006 do r. 2010) a vozidla  naftová splňující normu EURO 5 a 6, 

(vyrobená od r. 2011), motocykly splňující normu EURO 3, (vyrobená od r. 2007 do r. 

2016); 

 Plaketou č. 3 (barva oranžová) jsou označena vozidla benzinová splňující normu 

EURO 2 a 3 (vyrobená od r. 1997 do r. 2005), a vozidla naftová splňující normu 

EURO 4 (vyrobená od r. 2006 do r. 2010), motocykly splňující normu EURO 2, 

(vyrobená od pol.r. 2004 do r. 2006); 



 Plaketou č. 4 (barva okrová) jsou označena vozidla  naftová splňující normu EURO 3 

(vyrobená od r. 2001 do r. 2005), ostatní motocykly (vyrobené od r. 2000 do pol.r. 

2004); 

 Plaketou č. 5 (barva šedá) jsou označena vozidla naftová splňující normu EURO 2 a 3 

(vyrobená do r. 2000). 

 

 

 

 
 

 


