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Moderátor Martin Pouva:

Web, na kterém si můžeme koupit elektronickou dálniční známku, funguje teprve 12 dní, ale za tu dobu už se na něj podívalo přes 300
tisíc lidí a zhruba desetina z nich si pak známku i koupila.

Moderátor Kristina Kloubková:

Největší zájem je o roční kupony, jak to celé funguje a koho se týkají výjimky, se dozvíte v následující reportáži.

Autor Ivan Berka:

Je to jednoduché, otevřete si portál edálnice, vyberete si známku, vyplníte registrační značku, mail, potvrdíte a je to.

Anketa:

Je to krok vpřed.

Přijde mi to praktičtější, z pohodlí domova, nemusím nikam jezdit.

Já už se těším, že to nebudu muset škrábat.

Autor Ivan Berka:

Známku si můžete koupit i na poštách nebo na některé z 200 čerpacích stanic státního podniku ČEPRO. Či v kioscích u hraničních
přechodů, ale tady v Hrádku nad Nisou například žádný nebude. V Česku jich je jen 12, cizincům se nový způsob prodeje moc nelíbí,
vzhledem k tomu, že stránky jsou pouze v češtině a angličtině. Provozovatele webu jsme na to upozornili a ten slíbil brzkou nápravu.

Martin Opatrný, mluvčí CENDIS Ministerstva dopravy ČR:

Nabídneme i němčinu, bude dostupný v polštině, ruštině, maďarštině.

Autor Ivan Berka:

Kdy?

Martin Opatrný, mluvčí CENDIS Ministerstva dopravy ČR:

V průběhu prosince.

Autor Ivan Berka:

Ne každý musí známku mít, třeba majitelé veteránů.

Libor Budina, Autoklub ČR:

Automobily na elektřinu, vodík a za určitých podmínek i hybridní. A také vozidla, která přepravují postižené osoby, nemocné,
nezaopatřené děti.

Autor Ivan Berka:

Auta budou snímat kamery mýtných bran. Spekulace, že by fungovaly jako Velký bratr, provozovatelé odmítají.

Martin Opatrný, mluvčí CENDIS Ministerstva dopravy ČR:

Nebude se měřit rychlost, kdo v tom autě jede, ani jestli řidič nemá zapnutý pás. Ta kontrola bude sloužit výhradně pro to, jestli má
vozidlo zaplacenou elektronickou dálniční známku, jestli má v pořádku technickou, pojištění, případně, zda vozidlo není ukradeno.

Autor Ivan Berka:

Kvůli připravovanému zákonu zatím nehrozí, že by vám eventuální pokuta přišla automaticky.

Libor Budina, Autoklub ČR:
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Řidiče, který nezaplatil, musí zastavit policie. Systém vymáhání je prakticky stejný jako doposud, 5 tisíc korun na místě.

Autor Ivan Berka:

Policie speciálními kamerami ještě plně vybavená není.

Ondřej Moravčík, mluvčí Policejního prezidia:

V současnosti disponujeme jednotkami těchto přístrojů. Distribuce bude po Novém roce.

Autor Ivan Berka:

Od kdy má známka platit, si nastavíte už při nákupu a platí přesně rok.
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