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Prezentácia riešenia                                           Bratislava, 20.9.2006
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Hlavné okruhy riešenia projektu IDS SR -
CONNECT

� Doména 1
Infraštruktúra monitorovania ciest v SR (Z IDS)
� Doména 2
Dopravné informačné centrá v SR (VÚS)
� Doména 3
Elektronické mýto (VÚD)
� Doména 4
Dopravné informácie pre cestujúcich (VÚS)

� Sledovanie prepravy nebezpečného tovaru
(VÚD, ŽU)

� Doména 8
Architektúra jednotlivých služieb IDS (VÚD, ŽU,

Geomatika SK)
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� Elektronické spoplatňovanie ciest (EFC -
Electronic Fee Collection)
� Analýza možností a požiadaviek v SR
� Ekonomické prínosy zavedenia Elektronického

mýta
� Technické prostriedky vhodné na Elektronické

mýto
� Testovanie dostupných technológií Definovanie

architektúry služby Elektronického mýta
� Paragrafové znenie návrhu Zákona o zavedení

Elektronického mýta
� Interoperabilita systému EFC
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� Ekonomické aspekty zavedenia mýta
� Technológia
� Legislatíva a organizácia
� Podmienky interoperability
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Podľa Smernice 2006/38/EK mýto zahŕňa:

� Infraštruktúrne náklady
� Investičné infraštruktúrne náklady
� Náklady na údržbu a stavebné opravy

� Náklady na prevádzku, riadenie a vyberanie
mýta

aidim ���
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� náklady týkajúce sa výstavby danej
infraštruktúry a vyjadrujúce ročnú cenu pri
zohľadnení veku
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a(I) – ročná amortizácia investície
ú(K) – úrok investovaného kapitálu
L(k) – jazdný výkon príslušnej vozidlovej kategórie komerčných vozidiel
pkd – podiel komerčnej dopravy
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� kalkulované ako priemer ročných výdavkov
za údržbu a opravy týkajúce sa danej
infraštruktúry
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N(O) - ročné výdavky na opravy
N(U) - ročné výdavky na údržbu, prevádzku a správu
pi - podiel dopravy vozidlovej kategórie
Li - jazdný výkon príslušnej vozidlovej kategórie
f(o), f(u) - ekvivalenčný faktor pre opravy a údržbu
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Náklady na prevádzku, riadenie a vyberanie
mýta

� Zahŕňajú všetky náklady prevádzkovateľa
infraštruktúry, súvisiace s mýtnym systémom

Podľa skúseností zo zahraničia sa náklady na
prevádzku, riadenie a vyberanie mýta môžu
pohybovať v rozpätí 8% – 17%.

Riešenie uvažuje s nákladmi vo výške 13,5% z
ekonomického mýta, napr. 0,65 – 0,77 Sk pre diaľnice
podľa kategórie vozidla. V prípade inej réžie sa mýto
príslušne zvýši.
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Skutočné ekonomické mýto na rok 2006

2,302,202,10 2,00Cesty 1. triedy [Sk/km]

7,707,607,50 6,50Dial nice, rýchlostné
komunikácie [Sk/km]

nad 7,5tony
trieda III

nad 7,5 tony
trieda II

nad 7,5 tony
trieda I

3,5 tony –
7,5 tony,
trieda 0

Vozidlová kategória

7,777,497,315,56Dial nice, rýchlostné
komunikácie [Sk/km]

Podľa AADT 2000

Podľa prieskumu SSC dňa 14. 10.2004

2,312,172,01 1,80Cesty 1. triedy [Sk/km]
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EKONOMIKAEKONOMIKA  Výpočet príjmov, kompenzácie

� Vývin tržieb po  zavedení výkonového spoplatnenia variantne
podľa kategórií ciest:
� len na diaľnicach
� na diaľnicach, cestách pre motorové vozidlá a na vybraných

úsekoch ciest I. triedy (ktoré v súčasnosti podliehajú
spoplatneniu formou DN)

� na diaľnicach, cestách pre motorové vozidlá a všetkých cestách I.
triedy.

� kalkulácia tržieb na 1 km spoplatnenej komunikácie
� 2,8 – 3,1 mil.Sk / 1km ciest 1. triedy
� 4,2 – 4,8 mil.Sk / 1km diaľnic

� Dopad zavedenia mýtneho na dopravcu
� Návrh kompenzácií slovenských dopravcov (Cestná daň, Daň

z min. olejov, Diaľničné nálepky)
� Návrh ekonomického modelu činnosti systému EFC v SR
� Potreby a možnosti spoplatňovania na úrovni regiónov



20.9.200611

Matematický model správania sa dopravcov po
zavedení mýta – ŽU – StF,  Prof.Ing.Ján Mikolaj, CSc.

� Zo stúpajúcou intenzitou dopravy volí
náhradnú trasu menší počet vozidiel,

� So stúpajúcou hodnotou cestovného času
(VT) klesá počet vozidiel voliacich náhradnú
trasu

� Pre VT = 300Sk/hod  je vhodné mýto 4
Sk/km

� Pre VT = 500Sk/hod  je vhodné mýto 6
Sk/km

Tento parameter považujeme za  vhodný pre
súčasný stav
� Pre VT = 700Sk/hod  je vhodné mýto 9

Sk/km

2072Lozorno . Lamac87017

1775Malacky - Lozorno87016

1570Kúty - Malacky87010

1297Kúty št. hr. - Kúty87009

Pocty NV na D2 podla CSD v r. 2000

Mýtne akceptovateľné dopravcom v Sk/km

2,001,501,10 +0,80Cesty 1. triedy [Sk/km]

6,005,004,50 4,00Dial nice, rýchlostné
komunikácie [Sk/km]

nad 7,5 tony
trieda III

nad 7,5 tony
trieda II

nad 7,5 tony
trieda I

3,5 tony – 7,5
tony, trieda 0

Vozidlová kategória
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Porovnanie výnosu z predaja Diaľničných nálepiek a predpokladaného
výnosu zo zavedenia mýta na spoplatnených úsekoch ciest SR
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� Ekonomické aspekty zavedenia mýta
� Technológia
� Legislatíva a organizácia
� Podmienky interoperability
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Br Deuts chland Czech Republic Hungary
Italia Aus tria Poland
France Nederland United Kingdom
Belgique-Belgie Sw itzerland Es pana
Sw eden Danmark Romania
Turkey Rus s ia Ukra ine
Finland Ireland Bulgaria
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Luxembourg (Grand-Duche) Bela rus Es tonia
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Najčastejšie cieľové krajiny slovenských dopravcov
Vnútroštátna doprava

�V 82% prepráv tovaru
na území SR je
prepravná  vzdialenosť
49 km (vozidlo sa ani
nemusí dostať na
diaľnicu),

� v 12% je to 50 – 149
km

(ŠU SR)
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Spoplatnené úseky ciest v SR

3335 km500 km Cesty 1.triedy

874 km80 km 
Rýchlostné
komunikácie

659 km340 km Dialnice

Výhladovo
 v roku
2006Úseky v r.2005

   4796 km 920 km Spoplatnené



20.9.200616

EFC na báze GPS/GSM/CN
KOMUNIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA EFCKOMUNIKAČNÁ ARCHITEKTÚRA EFC
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30.4.2004 EN Official Journal of the European Union                                                L 166/
124

DIRECTIVE 2004/52/EC
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 29 April 2004
on the interoperability of electronic road toll systems

in the Community

riešenia na báze
GPS/GSM

� Veľmi vysoká prispôsobivosť (rozširovanie
spoplatnených úsekov, diaľková zmena štruktúry
spoplatnenia).

� Štandardné telekomunikačné súčasti ,
� Umožňuje pokrokové telematické služby ako napríklad

správa parku vozidiel, núdzové volanie, sledovanie
prepravy nebezpečného tovaru...

� Odporúčanie Smernice 2004/52/EC



20.9.200618

TESTOVANIETESTOVANIE dostupnosti signálu GPS na vybratých cestách v SR

+0,39%2+0,600:19:45

Nedostupnost  signálu GPSPrejdená vzdialenost  (km)Doba jazdy (hh:mm:ss)

99,61%5284,685:22:00

Dostupnost  signálu GPSPrejdená vzdialenost  (km)Doba jazdy (hh:mm:ss)
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� Dohľadová brána na kontrolnom  stanovišti
�           -  rozpoznávanie evidenčného čísla
�           -  automatická klasifikácia vozidiel
�           -  komunikácia s palubným počítačom
� Server dohľadovej brány
� Centrum dohľadového systému
� Premiestniteľné stanovištia
� Mobilný dohľad
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� Pre alokáciu kontrolných stanovíšť IDS je potrebné použiť:

� metódu multikriteriálneho rozhodovania, 
� prognostické metódy,
� štatisticky spracované dáta.

Zásadný vplyv na umiestnenie monitorovacích uzlov majú:

� intenzita dopravy na úsekoch cestnej siete, (opotrebovanie cesty a
investičné prostriedky na údržbu sú priamoúmerné intenzite)

� typ cestnej komunikácie (ovplyvňuje intenzitu)
� intenzita nehodovosti (parameter poškodzovania vozoviek a ich

technického príslušenstva a následne vyplývajúcej potreby údržby)
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Architektúra služby EFCArchitektúra služby EFC

� Definícia užívateľských potrieb
� Funkčná architektúra služby EFC podľa

KAREN
� Definícia terminátorov
� Definícia funkčných potrieb
� Definícia dátových tokov
� Definícia dátových skladov

� Fyzická architektúra
� Popis činností služby EFC

� Implementácia do prostredia na vývoj a
aktualizáciu: FRAME-S a ORACLE a
Designer/2000



20.9.200622

Priestorová databáza cestnej infraštruktúry - MAPY

Mapové podklady pre aplikácie IDS

� Dostupné údaje

� Návrh obsahu máp - priestorová databáza

� Systém poskytovania, aktualizácie, výmeny dát
z hľadiska štátnej správy (139 Memoránd
porozumenia so správcami komunikácií )
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� Ekonomické aspekty zavedenia mýta
� Technológia
� Organizácia a legislatíva
� Podmienky interoperability
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Model systému EFC
sslužba s jedným poskytovateľom a s uzavretým platobným systémom

Zriadovatel
(Emitent)

štát

PrevádzkovateľUžívatel
(vozidlo)

Agent

Zriaďovateľ (Emitent)  - zriadenie systému a jeho financovanie 

Agent – predaj platobných prostriedkov 
Operátor vyúčtovania – odúčtovacia prevádzka systému

Operátor
vyúctovania

Prevádzkovateľ– technická prevádzka systému
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Odporúčaná technológia:

GPS / Galileo s GSM /GPRS

Dôvody:

� Ekonomické

Graf: vývoj ceny systému

� Odporúčania EÚ- Smernica
2004/52/EC z 29.4.2004
navrhuje

• Lokalizačné technológie

 GPS/Galileo

• Komunikačné technológie

 GSM / GPRS

Organizačný modelOrganizačný model Verejno/súkromný model EFC so spoplatnením celého
územia na vybratých úsekoch cestnej siete SR.

Súkromné podniky

Štátna správa

 Regionálna správa

Verejná správa zodpovedná za zavedenie

Celková kontrola

Prevádzka
 EFC

Majitelia
vozidiel,
vozidlá

Inštalácia
OBU

Komunikacná
siet

Výroba
OBU

Zavádzanie
sankcií

Stály
dozor

Povolenie na
prevádzku

EFC

Zber
a použitie
výnosov

Špecifikácia
a inšpekcia

OBU

Počet spoplatnených
úsekov

Počet
účastníkov

DSRC

GPS/GSM
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Národná
diaľničná

spoločnosť

Slovenská
Správa ciest

Vyššie územné
celky

Súkromná
spoločnosť

Systémový
integrátor

EFC

Centrálny
Inform.Systém

Autonómny
systém

Manuálny
systém

Dohľadový
systém

Finančné
odúčtovanie

Agent

Styk so
zákazníkom

Internetové
rozhranie

Hotline-
Centrum

Databáza
zákazníkov

Archivácia a
zálohovanie

Certifikácia
a klasifikácia

Riadenie
parametrov

Správa taríf

Priestorová
databáza

Servis OBU

Vývoj OBU

Komunikačný
server

Aktualizácia
SW, taríf a

máp

Zber dát z
OBU

Identifikácia
zákazníka

Komunikačná
infraštruktúra

Pevná sieť

GSM

Platobné
automaty

Internetová
aplikácia

Centrum
DS

Fixné
stanice DS

DSRC
komunikácia

Referenčné
signály

Nezávislý
dozor

Možní
zriaďovatelia

Mobilné
stanice

Zoznam
narušiteľov

Centrum pre
interoperabilitu
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LEGISLATÍVA LEGISLATÍVA Návrh Zákona o elektronickom mýte

Zákon o zavedení elektronického mýta
Čl. I

§ 1 Predmet zákona
Tento zákon (skrátene Zákon o cestnom mýte) stanovuje, že vozidlá a kombinácie
 vozidiel podliehajú povinnému spoplatneniu, keď sú určené výlučne pre nákladnú
 automobilovú dopravu a ich dovolená celková hmotnosť vrátane prípojného
 vozidla je najmenej  3,5 t. ......
§ 2 Cestné mýto
(1)     Mýto podľa odseku 1 sa neplatí pri použití nasledujúcich vozidiel:
Policajného zboru, ozbrojených síl SR, ozbrojených síl alebo civilných zložiek...
(2)     Spoplatnené úseky:
          Variant:      1. vymedzené úseky diaľnic SR
                            2. vymedzené úseky ciest pre motorové vozidlá SR
                            3. vymedzené úseky ciest 1 triedy SR
§4 Sadzby mýta
 (1)  Dlžné mýto sa určuje podľa dĺžky v km prejazdenej  alebo plánovanej trasy na

spoplatnených úsekoch podľa počtu náprav vozidla alebo kombinácie vozidiel
alebo podľa emisnej triedy vozidla  a podľa maximálnej prípustnej hmotnosti
vozidla resp. kombinácie vozidiel (kategorizácia podľa 1999/62/EC)
Rozdelenie podľa hmotností a emisných tried je uvedené v prílohách. ...
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� Ekonomické aspekty zavedenia mýta
� Technológia
� Legislatíva a organizácia
� Podmienky interoperability
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Interoperabilita systému EFC

� Európska elektronická spoplatňovacia služba
�  Interoperabilita pri navrhovaní kategorizácie

vozidiel z pohľadu európskej palubnej jednotky aj
z pohľadu domáceho operátora EFC v SR
(identifikácia a charakteristiky vozidla pre domáci a
európsky systém)

� Dohľadové systémy (cezhraničná komunikácia)
� Požiadavky na technickú interoperabilitu palubných

jednotiek DSRC aj GNSS

� Návrh optimálnej palubnej jednotky pre SR
� Štandardizované funkcie, jazyk a dáta
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Činnosť EESS

Údaj o
aplikácii a o
systéme

Centrum

Aplikácia

Zúčtovacie
údaje

Výpočet
poplatku

Práca s
účtom

Povolenie

AÚ
ÚS

HW

SF

NFPKÚ

ÚV

Zriaďovateľ
(emitent)

Európska OBU:
Kontrakačné údaje a
Údaje o vozidle

Európska OBU pre EESS:
Hardwer,
Nefunkcionálne požiadavky,
Spoločné funkcie

Užívateľ

Poskytovateľ
platobných
služieb (PPS)

Žiadosť o platbu od
Zriaďovateľa
Platba Zriaďovateľovi
od PPS

Príkaz na platbu
Užívateľovi
Platba poplatku
užívateľom

Žiadosť o
platbu

Úhrada

Kontrakt Zriaďovateľa
a Užívateľa

Žiadosť
vystavená
Zriaďovateľovi
a platená ako
Úhrada
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Počas činnosti budú systémy DSRC a GNSS/CN pre poskytovateľa EESS rovnocenné 

Poskytovateľ EESS Miestny spoplatňovateľ

GNSS/CN
OBU

DSRC
OBU

•Inicializácia
•Personalizácia
•Vstupné dáta/parametre

•Kontextové údaje (konfigurácia
vozidla pre spoplatnenie)
•Dáta o využití úsekov
•Čierne listiny

Sieť DSRC
majákov

•Nároky na platby
•Poukázanie sumy
•Čierne listiny

Väčšina účastníkov a úloh sú v DSRC a
GNSS/CN  systémoch spoločné
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Charakteristiky ťažkých vozidiel
Atribúty triedy vozidla (ako u osobných)

Prepínac prívesu (0-1)
Európska skupina vozidiel (1-7)
Miestna skupina vozidiel (1-15)

Pridané atribúty:
Nápravy vozidla

Pocet náprav vozidla (návrh: Uložený - pocet náprav t ahaca, vkladat  sa bude celkový pocet
                                                        náprav vozidla )

Tabulka s evidencným císlom vozidla
Hmotnostné limity vozidla

Maximálna naložená hmotnost  motorového
Maximálna naložená hmotnost  jazdnej súpravy

Špecifické charakteristiky vozidla
Environmentálne charakteristiky

euroHodnota
Typ zavesenia vozidla (Ešte nedefinovaná v STN EN ISO 14906)
Miestna skupina vozidiel by mala byt  použitá v u operátora EFC v SR podl a rozhodnutia spoplatnovacieho orgánu (návrh
v riešení)

0 1 2 3 4 5 6 7

Prepínač návesu Miestna vozidlová skupina

Európska vozidlová
skupina
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Návrh kategorizácie vozidiel pre potreby
mýtneho v SR

� Navrhovaná kategorizácia vozidiel, ktorá objektívnejšie
zohľadňuje poškodzovanie infraštruktúry podľa užitočnej
hmotnosti a počtu náprav.
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Certifikácia EFC zariadení

� Certifikácia
� dôležitý aspekt pre dosiahnutie technickej

interoperability
� pre jednotlivé druhy EFC systémov (súčasných i

budúcich)
� Certifikačné orgány

� majú zabezpečiť správnu funkciu zariadení a
systémov v súvislosti s EESS

� definujú sa: Európske technické certifikačné centrum
(ETCC) a Výkonné certifikačné centrá (OCC)
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Interoperabilita dohľadového systému

Je potrebné:

� Dohodnúť mechanizmus výmeny údajov o
vozidle medzi jednotlivými štátmi

� Navrhnúť a dodržiavať schému zmluvných
vzťahov medzi subjektami v systéme výberu
mýta
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Návrh OBU komunikujúcej s DSRC systémami
� Krátkodobé riešenie

� Existujúca OBU s duálnym DSRC rozhraním
� podľa CEN (CARDME)
� podľa UNI Telepass
a LSVA karta (Švajčiarsko)

� Strednodobé riešenie
� novovyvinutá OBU, duálne rozhranie DSRC s klávesnicou

a displejom

� Dlhodobé riešenie
� EESS OBE (viď projekt RCI)
� Švajčiarska OBU novej generácie
� Nemecká OBU s rozhraním Telepass
� … iné riešenie ktoré splní požiadavky
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Návrh OBU komunikujúcej s GNSS systémami

Poskytovateľ EESS miestny  Spoplatňovateľ

Palubná jednotka 

Informácie o platbe (nárok)

Údaje: 
O polohe 
O použití 
Spoplatňovacie

 

In
fo

rm
ác

ie
 o

 m
ýt

e 

Dohľadové údaje
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� Podmienky interoperability slovenského
systému s EESS

� Optimálny systém EFC pre Slovensko:
� rozhranie so satelitnými lokalizačnými

službami (GPS, GALILEO)
� mobilná telekomunikáciu podľa štandardov

GPRS
� mikrovlný 5,8 GHz modul DSRC

štandardizovaný podľa CEN
� mikrovlný 5,8 GHz modul DSRC

štandardizovaný podľa talianskej UNI a použitý
v Taliansku pod názvom UNI/TELEPASS.
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� zavedením štát získa finančné prostriedky
na podporu dopravnej infraštruktúry,

� kladne ovplyvní cestnú premávku,
� ochrana životného prostredia,
� zrovnoprávni druhy dopravy a dopravcov,
� voči súčasnému stavu má podstatne

inovatívny charakter, umožní iné aplikácie
IDS
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Slovenské výskumné aktivity

Ing. Ľubomír Palčák,
Generálny riaditeľ VÚD a.s.

tel. 041 5686 203, vedenie@vud. sk
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Slovenské výskumné aktivity 
Ľubomír Palčák, Ing. 

Výskumný ústav dopravný a.s. 
 
Riešenie  problematiky mýta  prebieha vo VÚD a.s. od januára 2004 v rámci 
medzinárodného projektu CONNECT  nasledujúcich  okruhoch: 

1. Ekonomické aspekty zavedenia elektronického mýta 
2. Technológia a architektúra služby elektronického mýta 
3. Legislatíva a organizácia 
4. Interoperabilita systému EFC 

 
1. Ekonomické aspekty zavedenia mýta 
 
Podľa návrhu na úpravu Smernice 1999/62/EK mýto má pokrývať infraštruktúrne 
náklady, investičné infraštruktúrne náklady, náklady na škody na infraštruktúre a 
externé náklady na dopravné nehody. (I keď podľa najnovšieho stanoviska EK z 
29.3.2006 by sa tieto nemuseli brať do úvahy). 
Infraštruktúrne investičné náklady sú náklady na výstavbu, vyjadrujúce ročnú cenu 
pri zohľadnení veku (nie viac ako 15 rokov) a možno ich vyjadriť vzťahom 
 
                                             pričom a(I) – ročná amortizácia investície 
        i = a(I) + ú(K) * pkd                  ú(K)– úrok investovaného kapitálu 
                  L(k)                                L(k)– jazdný výkon príslušnej  
                                                                        vozidlovej kategórie 
                                                               pkd – podiel komerčnej dopravy  
 
Náklady na škody na infraštruktúre sú kalkulované ako priemer ročných výdavkov 
za údržbu a opravy týkajúce sa danej infraštruktúry a vyjadria sa ako 
 
        Idi = N(O)*pi*f(o)+N(U)*pi*f(u)  
                                 Li 
pričom N(O) - ročné výdavky na opravy 
           N(U) - ročné výdavky na údržbu, prevádzku a správu 
           pi     - podiel dopravy vozidlovej kategórie 
           Li    - jazdný výkon príslušnej vozidlovej kategórie 
           f(o), f(u) - ekvivalenčný faktor kategórie vozidiel pre opravy a údržbu cesty (rastie 
s nápravovým tlakom). 
 
Analýza nákladov na nehody ukázala, že podiel dopravných nehôd v kilometrickej 
sadzbe je priemerná hodnota 0,619 Sk/km. Podľa týchto vstupov ekonomické mýto 
na rok 2006 podľa prognózy intenzity v roku 2006 zo sčítania dopravy v roku 2000 
predstavujú sumy podľa nasledujúcej tabuľky: 
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Po prepočítaní intenzít podľa prieskumu zo dňa 14. 10.2004 mýto na rok 2006 pre 
prvé tri kategórie mierne kleslo vplyvom nárastu intenzít a najvyššia kategória 
narástla o 1%. 

Diaľnice, RK 
[Sk/km] 5,56 7,31 7,49 7,77 

Cesty 1. triedy 
[Sk/km] 

1,80 
 2,01 2,17 

 
2,31 

 
 
Kalkulácia tržieb podľa predpokladanej intenzity v roku 2006 na 1 km spoplatnenej 
komunikácie potom vychádza v intervale   

2,8 – 3,1 mil.Sk / 1km ciest 1. triedy 
4,2 – 4,8 mil.Sk / 1km diaľnic 

 
V spolupráci so Žilinskou univerzitou bol vytvorený model chovania sa dopravcu na 
úseku diaľnice a paralelnej ceste 1. triedy s hodnotou času ako kritériom 
rozhodovania, či vozidlo pôjde po diaľnici s poplatkom, alebo ju obíde. Podľa 
výsledkov modelu  je výška akceptovateľného mýta (keď vodiči ešte jazdia po 
diaľnici ) 4 – 6 Sk /km. 
Príjem po zavedení výkonového spoplatnenia variantne podľa výšky mýta a 
kategórií ciest len na diaľniciach, súčasne spoplatnených úsekoch a na diaľnicach a 
všetkých cestách I. triedy vychádza od 2 mld. po 4,2 mld. Sk, teda niekoľko krát 
vyššie ako z nálepiek aj po odpočítaní réžie odhadovanej na 15 – 17 %.  
 
2. Technológia 
 
Základné fakty o nákladnej doprave: najčastejšie destinácie pre slovenských 
dopravcov sú Nemecko a Česko, vo vnútroštátnej doprave v 82% prepráv tovaru v 
SR je prepravná  vzdialenosť 49 km (vozidlo sa ani nedostane na diaľnicu), u 12% 
prepráv je to 50 – 149 km. Pri porovnaní s úsekmi spoplatnenými v roku 2006 vidno 
že v prípade spoplatnenia len diaľnic by jazdy v niektorých regiónoch zostali 
nespoplatnené. Na základe uvedených podmienok preto  za optimálny (aj keď 
cenovo nevýhodnejší) považujeme systém so satelitnou lokalizáciou. Umožní 
jednoduchšie rozširovanie spoplatnených úsekov za minimálnu cenu, aj častú 
zmenu štruktúry spoplatnenia rýchlou technológiou, optimálne na diaľku. Táto 
technológia môže používať štandardné telekomunikačné súčasti, umožňuje aj iné 
telematické služby  (správu parku vozidiel, núdzové volanie, sledovanie prepravy 
nebezpečného tovaru...) a vyhovuje odporúčaniu Smernice 2004/52/EC. Testovanie 
dostupnosti signálu GPS na spoplatnených cestách v SR ukázalo, že signál GPS je 

Vozidlová 
kategória 

 

3,5 tony – 7,5 
tony, trieda 0 

 

nad 7,5 tony 
trieda I 

 

nad 7,5 tony 
trieda II 

 

nad 7,5 tony 
trieda III 

 
Diaľnice, RK 

[Sk/km] 
 

6,50 7,50 
 

7,60 
 

7,70 
 

Cesty 1. triedy 
[Sk/km] 

 
2,00 2,10 

 
2,20 

 
2,30 
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dostupný na 99,61% prejdených ciest, čo je veľmi dobrá úroveň pre zavedenie 
tohoto systému. 
VÚD a.s. sa zaoberá aj dohľadovým systémom, ktorý komunikuje s vozidlom, 
vyhodnocuje typ vozidla a upozorňuje centrum na neštandardné stavy. V roku 2006 
pokračuje riešenie presnou alokáciou stanovíšť a určením druhu použitého 
monitorovacieho zariadenia Rozmiestňovanie dohľadových zariadení bude 
optimalizované podľa úrovne intenzity cestnej dopravy.  
Pri návrhu služby EFC riešitelia použili funkčný popis architektúry systému podľa 
metodiky KAREN a definovali užívateľské požiadavky na systém, určili účastníkov 
a koncové prvky systému, definovali jednotlivé funkcie, dátové toky, dátové sklady 
a navrhli fyzickú a organizačnú architektúru systému aj palubnej jednotky.  
S telematikou a so zavedením spoplatnenia súvisí tvorba a aktualizácia priestorovej 
databázy pre aplikácie IDS. Práce sa preto zaoberali analýzou dostupnosti údajov, 
návrhom obsahu máp a systémom poskytovania a aktualizácie dát z hľadiska 
štátnej správy. 
  
3. Organizácia a legislatíva  
 
Samotný systém spoplatňovania je v riešení navrhnutý ako služba IDS zatiaľ 
s jedným poskytovateľom a s členmi s vlastnými činnosťami a s uzavretým 
platobným systémom. Samozrejme systém musí byť otvorený pre vstup prípadných 
ďalších zriaďovateľov (po zapojení súkromného kapitálu do stavby a teda aj 
spoplatňovania ciest  je to reálne očakávanie). Z hľadiska organizácie by išlo 
o spoločný verejno / súkromný model so spoplatnením celého územia na vybratých 
úsekoch cestnej siete. V jeho činnosti sú vyhradené funkcie pre štátnu správu 
(najmä kontrola a platobná politika), pre súkromný sektor (jednotlivé činnosti 
v samotnom výbere mýta) a výhľadovo ak sa spoplatnia aj cesty nižších kategórií, 
činnosti sa zúčastní aj regionálna správa. 
V rámci riešenia legislatívy bolo navrhnuté rámcové aj paragrafové  znenie Zákona 
o mýte. 
Riešitelia konzultovali aj stanoviská dopravcov k návrhu zákona. 
ČESMAD Slovakia: dopravcovia nie proti mýtu, priznávajú podiel zodpovednosti za 
používanie cestnej infraštruktúry. 
Je potrebné počkať, kým bude zrejmé, ktorá technológia EFC bude v EÚ 
preferovaná a tú použiť pre SR.             
Ak by sa zaviedol elektronický výber mýta v SR skôr ako v okolitých štátoch, boli by 
tak domáci dopravcovia znevýhodnení oproti zahraničnej konkurencii, pretože by 
mali zvýšené náklady na prevádzku motorových vozidiel.  
Zväz autobusovej dopravy: V prvej fáze elektronického výberu mýta vylúčiť zo 
spoplatnenia autobusovú dopravu. 
Autobusovú dopravu spoplatniť až v druhej fáze, keď budú spoplatnené osobné 
motorové vozidlá. Cestovné by sa zvýšilo o 12 až 16 hal /km, ale nezvýšia sa 
pritom služby pre cestujúcu verejnosť a dôjde k zníženiu mobility obyvateľstva. 
V rámci riešenia bola vypočítaná aj predpokladaná strata prímestskej autobusovej 
dopravy v prípade jej spoplatnenia – z hodnoty 1 548 534 tis. Sk by vzrástla až na 1 
796 330 tis. Sk. Zrejme aj preto bola hromadná doprava zo spoplatnenia 
oslobodená. 
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4. Podmienky interoperability 
 
VÚD a.s. sa zaoberá jednotlivými okruhmi problémov interoperability EFC, tak ako 
ich identifikoval Výbor Telepeage pri EK:  

- Európska elektronická spoplatňovacia služba s návrhom optimálnej 
palubnej jednotky pre SR so štandardizovanými funkciami, jazykom a 
dátami. 

- kategorizácia vozidiel z pohľadu európskej palubnej jednotky a aj 
z pohľadu domáceho operátora EFC v SR,  

- certifikácia zariadení slúžiacich pre interoperabilné spoplatnenie, 
- dohľadové systémy a ich rozmiestnenie na cestnej sieti,  
- technická interoperabilita palubných jednotiek založených na  DSRC 

aj GNSS,  
-  

Základným princípom interoperabilného systému EFC je podmienka „jedna palubná 
jednotka vo vozidle a jeden kontrakt“. Pre zabezpečenie interoperabilnej Európskej 
elektronickej spoplatňovacej služby (EESS) sa podpíše európske Memorandum 
porozumenia. Jeho účastníkmi by mali byť: 
- zriaďovatelia EESS zodpovední za vybavenie užívateľov Európskou palubnou 
jednotkou (EOBU) budú garantovať operátorom národných systémov platby od 
užívateľov, zabezpečia schválenie EOBU a dohodnutý obsah dát a budú mať 
uzavreté dohody so všetkými domácimi operátormi v iných krajinách. Tento vzťah je 
životne dôležitý, keďže operátor bude očakávať garantovanie platieb. 
- operátori spolupracujúci s EESS budú akceptovať zmluvu predloženú 
zriaďovateľom EESS ako platný platobný prostriedok. Nároky na medzinárodné 
platby sa budú sústreďovať a zasielať formou faktúr zriaďovateľom EESS, tí ich 
budú refundovať. Národný systém bude vyžadovať od  každej vstupujúcej cudzej 
palubnej jednotky akceptáciu platby a práve EOBU ich bude spĺňať.  
Kategorizácia - charakteristiky vozidiel sa rozdeľujú na informácie pre domáci 
systém spoplatnenia a informácie pre EESS, pričom Európska komisia vydala 
zoznam odporúčaní pre jednotnú klasifikáciu vozidiel. Riešenie prinieslo aj návrh 
takej kategorizácie vozidiel pre potreby spoplatnenia v SR, ktorá objektívne 
zohľadňuje poškodzovanie infraštruktúry a je členená podľa užitočnej hmotnosti a 
počtu náprav. 
Certifikácia - správnu činnosť zariadení a systémov zavedených v súvislosti 
s EESS majú zabezpečiť certifikačné orgány. Boli definované Európske technické 
certifikačné centrum, Výkonné certifikačné centrá a ich oblasti pôsobenia a úlohy.  
Dohľadové systémy - Na vymáhanie poplatkov a pokút je potrebné stanoviť a 
dohodnúť postup zabezpečovania a výmeny údajov o vozidle medzi členskými 
štátmi, okruh povolených údajov o vozidle a o vodičovi a spôsob poskytovania. Na 
výmenu údajov a dát v rámci kontrolného systému bude potrebné vybudovať 
medzinárodnú sieť. Zmluvný systém musí byť schopný vysporiadať sa s 
maximálnym počtom prípadov neplatenia poplatkov bez postupovania neplatičov na 
súd. Zmluvné vzťahy budú zahŕňať výmenu informácií medzi jednotlivými 
operátormi v členských štátoch aj medzi štátmi navzájom a každému z nich 
sprístupnia údaje o neplatiacich užívateľoch.  
Interoperabilita palubných jednotiek 
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Jednotlivé časti systémov EFC ako informácie pre užívateľov, servis palubnej 
jednotky, spoplatňovacia infraštruktúra vrátane mýtnic, predajné miesta a servis, 
zúčtovanie užívateľov a platobné prostriedky v systémoch už fungujú, predmetom 
interoperability zostáva palubná jednotka. Práce VÚD a.s. sa v roku 2005 venovali 
analýze okruhov štandardizovaných funkcií palubnej jednotky a tiež jej jednotlivým 
prvkom ako popisný jazyk, okruhy údajov, návrhu subjektov zodpovedných za 
jednotlivé údaje (výrobca, vydavateľ, operátor ...) a definovaniu požiadaviek na 
slovenskú palubnú jednotku.  
Existujú varianty spolupráce existujúcich DSRC systémov – krátkodobé riešenie 
navrhuje len rozšíriť o ďalšiu DSRC komunikáciu, strednodobé riešenie počíta s 
novou palubnou jednotkou s klávesnicou a jednoduchým displejom a technicky (nie 
finančne) perspektívne sa zdá riešenie s hybridnou palubnou jednotkou, ktorá bude 
zmesou švajčiarskej, nemeckej, talianskej a rakúskej technológie. 
Existuje aj niekoľko možností ako zabezpečiť komunikáciu interoperabilnej satelitnej 
palubnej jednotky: 
1.Permanentné odosielanie polohy z OBU poskytovateľovi EESS 2.Zisťovanie + 
záznam polohy v OBU, pravidelné odosielanie 
3.Zisťovanie + záznam všetkých udalostí (čas, poloha,..) v OBU, pravidelné 
odosielanie do centra miestneho spoplatňovateľa 
4.Výpočet mýta v reálnom čase v OBU + záznam a pravidelné odosielanie  - 
Jednoduchý klient 
5.Zistenie + záznam polohy v OBU, centrum odošle parametre a OBU odošle 
spoplatňovateľovi spracované dáta - Inteligentný klient. 
6.Miestny spoplatňovateľ odošle do OBU vlastný SW modul, ktorý prevezme 
riadenie spracovania 
7.OBU komunikuje len s centrom poskytovateľa EESS, pracuje podľa jeho 
parametrov. 
Z uvedených možností sa ako optimálny javí variant 4 - „Inteligentný užívateľ“, ktorá 
bude pravdepodobným vzorom pre zabezpečenie interoperability palubnej jednotky.  
Riešenie VÚD a.s. prináša aj návrh interoperabilnej OBU pre Slovensko s modulmi: 
- rozhranie so satelitnými lokalizačnými službami (GPS, GALILEO) 
- mobilnú telekomunikáciu podľa štandardov GPRS 
- mikrovlný 5,8 GHz modul DSRC štandardizovaný podľa CEN 
- mikrovlný 5,8 GHz modul DSRC štandardizovaný podľa talianskej UNI 

a použitý v Taliansku UNI/TELEPASS. 
 
 
Záver 
Aj na základe skúseností krajín ktoré mýtne systémy používajú, aj na základe 
vlastných analýz zavedením výkonového mýta : 
 

• štát získa finančné prostriedky na výstavbu dopravnej infraštruktúry. 
• kladne sa ovplyvní cestná premávka znížením intenzity dopravy (podľa 

skúseností vo Švajčiarsku až o 12%) 
• zvýši sa ochrana životného prostredia, pretože sa budú zvýhodňovať 

ekologické vozidlá 
• zrovnoprávnia sa druhy dopravy a dopravcov (napríklad so železnicami). 
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