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Obsah prezentace

� Metodika návrhu složitých systémů (UML)
� Analýza systémových aspektů EFC

� politické,
� koncepční,
� organizační,
� procesní,
� legislativní a technické

� EFC jako součást ITS architektury
� Telematické služby nad infrastrukturou EFC

� kategorizace telematických služeb
� popis jednotlivých telematických služeb

� Závěr



Metodika UML

� Metodika UML (Unified Modelling
Language) a koncepce EFC:
� UML je metodika návrhu informačních

systémů (požadavky uživatelů, definice
procesů, funkcí, atd.) a řízené
implementace rozsáhlých systémů

� řízení a správa verzí dílčích komponent
EFC

� dokumentace k informačnímu systému a
jeho činnostem, údržby, atd.

Motto návrhu:
Systém je dobře navržen, 
ne když už nelze již nic přidat,
ale naopak,
pokud nelze již nic ubrat



Analýza systémových aspektů EFC

Následující systémové aspekty mající podstatný vliv na návrh
systému EFC:
� koncepční (vazba na další systémy, modularita, rozšiřitelnost,

interoperabilita, autorská práva, cíle)
� politické (volba zpoplatněné infrastruktury, nadstavbové služby)
� organizační a procesní (různé modely implementace a

provozování, definice silných procesů, modely dohledu)
� legislativní (smlouvy, výjimky, přístup k datům, formy plateb)
� technické (jednotný popis dopravní infrastruktury, identifikace

vozidel, datové modely, systémové parametry, certifikace)



Koncepční aspekty EFC

� Základní cíle EFC:
� regulace dopravy (větší vytíženost nákladních vozidel,

rozšiřování vozidel pod 12t, dopady na zatížení poloos,
renovace vozidel, preference kratších tras)

� harmonizace dopravy (zahrnutí externalit)
� podpora vstupu soukromého kapitálu do dopravní

infrastruktury
� získání plateb od zahraničních dopravců na obnovu místní

infrastruktury
� rozpouštění plateb na regiony a města (různí vlastníci

infrastruktury)
� začlenění EFC do kontextu dalších národních informačních

systémů a ITS
� tvorba základní IC/IT infrastrukturu různých ITS systémů
� definice požadovaných nadstavbových telematických služeb



Politické aspekty EFC

� Volba zpoplatněné infrastruktury:
� povinný/duální EFC systém,
� celoplošný EFC (ujetá vzdálenost),
� pouze vybrané komunikace (vjezd/výjezd),
� inverzní EFC (celoplošný systém se zlevněným přístupem na dálniční síť),
� časové zpoplatnění,
� městské systémy,
� různé další kombinace EFC systémů

� Objekt zpoplatnění (uživatel):
� vozidlo,
� řidič,
� vlastník vozidla,
� dopravce

� Ekonomické aspekty:
� výše poplatku/tarifu (vozidla IZS, autobusy, den/noc, vybrané dny v

týdnu/roce),
� třídy vozidel (dle max. hmotnosti, počtu os, emisní třídy, přívěs),
� mýto podléhá/nepodléhá dani (DPH),
� ekologická a bezpečnostní komponenta EFC,



Politické aspekty EFC

� Omezení systému:
� objízdné trasy,
� přeprava nadrozměrných nákladů,
� obslužnost méně rozvinutých oblastí,
� mimořádné situace, domácí/zahraniční vozidla,
� dálkový/místní dopravci,
� vliv mýta na ekonomiku

� Provozovatel systému:
� státní/soukromý operátor, vlastník infrastruktury,
� platba za OBU (jednorázově, měsíčně),
� platba za telekomunikace (roaming),
� volná soutěž komunikačních operátorů

� Další využití systému:
� platba za parkovné,
� telematické služby,
� legislativní kontrola a dohled,
� další platby



Organizační/procesní aspekty 1/2

� Organizační modely pořízení, údržby a provozování EFC systému
� nákup dílčích technologií, komponent
� PPP modely,
� různé organizační modely s ohledem na zákon o zadávání veřejných

zakázek
� metodika rozpouštění nákladů na regiony (různí vlastníci infrastruktury)
� systémová integrace dílčích komponent
� měření a certifikace celého EFC systému i dílčích komponent (s ohledem

na poměry v bankovním sektoru)

� Procesy EFC a jejich organizace
� procesy spojené s OBU (ztráta OBU, úmyslné/neúmyslné poškození OBU,

logistika OBU, oprava/výměna OBU, půjčování OBU na hranicích, vazba
na sousední země)

� procesy spojené s dohledem (přístup k datům OBU, vybavení
dohledových orgánů relevantními zařízeními, management ochranných
klíčů, archivace a životní cyklus dohledových dat, vazba mezi fixním a
mobilním dohledem)

� procesy spojené se zpracováním informací (definice plateb: pre-, post-
payment, definice možného platebního média: kreditní karta, karta na
benzín, tokeny, účet v bance, kontrola kredibility, seznam neplatičů: "white
and black list")



Organizační/procesní aspekty 2/2

� Sledování jednotlivých plateb, statistiky
� uvedení plateb za mýto na faktuře dopravců

(požadavek např. od dopravců),
� dálková kontrola plateb přes internet (řidičem,

dopravcem - různé druhy přístupových práv)
� různé typy věrnostních programů
� statistiky plateb pro správce infrastruktury,

zadavatele, atd.
� kontrola úspěšnosti plateb třetí stranou (obvykle

je to součást zadání)



Legislativní aspekty EFC

� Definice legislativních rámců
� smlouvy mezi EFC operátorem a státem (vlastníkem dopravní infrastruktury)
� smlouvy mezi EFC operátorem a uživateli OBU jednotek
� stanovení pravidel/výjimek: jaká vozidla nebudou platit mýtné
� přístup operátora EFC k citlivým datům: má operátor dohledu přístup k datům OBU
� způsoby dohledu: může operátor dohledu zastavit a zkontrolovat vozidlo při volném

průjezdu, role Policie
� způsob vymáhání poplatků od cizích vozidel: jak bude operátor dohledu kontrolovat

registrační data u cizích vozidel, jak bude zajištěna přeshraniční spolupráce při vymáhání
plateb za mýtné, atd.

� Způsob reklamace a prokazování
� průkazná data o výkonovém zpoplatnění (komprimovaná data o poloze, seznam

detekovaných platebních bran/zón, kalkulovaný poplatek s ohledem na typ a kategorii
vozidla, agregovaná platba po dosažení určitého limitu)

� životní cyklus jednotlivých dat s ohledem na způsoby reklamace a prokazování

� Ochrana proti zneužití systému:
� ochrana proti vlastním zaměstnancům operátora,
� ochrana proti vnějším narušitelům systému

� Autorská a průmyslová práva:
� průmyslová práva k EFC technologiím (na světě je cca několik tisíc patentů vztahujících

se k EFC)
� autorská práva k SW a řešení dílčích SW změn



Technické aspekty EFC

� Popis dopravní infrastruktury
� datový model může být nezávislý na zvolené technologii EFC
� jednotný popis úseků/zón (ID) – informační propojitelnost s ostatními IS
� stejný datový model v centru, dohledu i v OBU (musí garantovat stát!)
� systém řízených změn/přidání dat do datového modelu
� vazba na další ITS systémy (RDS-TMC, dopravně-řídící centra, atd.)

� Identifikace a registrace OBU jednotek
� standard EN ISO 14816 – jednoznačná identifikace OBU, MISTER – autentifikace OBU,

atd.
� jednoznačná vazba vozidlo - OBU
� změna vlastníka vozidla – nová registrace
� vazba na budoucí AVI/EVI systém

� Datový model EFC
� využití datového registru (metadata)
� ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1) - definice datového modelu a rozhraní, který lze

převést cca do 160 protokolů včetně např. XML (všechny standardy CEN a ISO jsou
definovány pomocí UML a ASN.1)

� datové komunikační protokoly (CEN, italský, švýcarský, německý model, OBU-centrum,
brána-centrum, OBU-brána)

� stanovení životního cyklu uchovávaných dat v centru (realistický s ohledem na
organizační procesy)

� návrh a certifikace systémových/výkonových parametrů (bezpečnost, spolehlivost,
dostupnost, integrita, atd.) jednotlivých dat a procesů



EFC jako součást ITS

� EFC a architektura ITS



Vytvoření koordinačního centra pro oblast ITS



Funkční ITS architektura (makrofunkce)

1. Elektronické platby (platby za ITS služby, za použití infrastruktury, dopravního
prostředku  atd.)

2. Management bezpečnostních a záchranných opatření (management nehod,
management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných
nákladů, atd.)

3. Management dopravních procesů (plánování dopravy, řízení dopravy,
management údržby dopravní infrastruktury, atd.)

4. Management veřejné osobní dopravy (integrované dopravní systémy, státní
správa atd.)

5. Podpora při řízení dopravních prostředků (protisrážkové systémy, noční
vidění, atd.)

6. Podpora mobility občanů (předcestovní informace, osobní informační a
navigační služby, atd.)

7. Podpora dohledu nad dodržováním předpisů (činnost správních úřadů,policie
atd.)

8. Management nákladní dopravy a přepravy (management přepravy nákladů,
řízení nákladních dopravních prostředků)

9. Dopravně-přepravní databáze (ITS datový registr, dopravní informační
databáze, atd.)



Uživatelé telematických služeb

Telematické služby nad systémem EFC jsou určeny pro různé
uživatele následovně:

� služby pro cestující a řidiče (uživatelé)
� služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci

dopravních terminálů)
� služby pro provozovatele dopravy (dopravci)
� služby pro státní správu a veřejnou samosprávu - napojení

systému elektronického mýtného na informační systémy veřejné
správy

� služby pro bezpečnostní a záchranný systém -  propojení systému
elektronického mýtného na integrovaný záchranný systém a
bezpečnostní systémy státu

� služby pro finanční instituce - propojení systému elektronického
mýtného na kontrolní systémy pojištění vozidel, atd.



Telematické služby

� Kategorizace telematických služeb
� telematické služby využívající data ze serverové části systému EFC
� telematické služby závislé na použité technologii OBU (On-Board)

jednotek
� telematické služby využívající informační vazby OBU jednotky a

elektroniky vozidla
� telematické služby využívající infrastruktury dohledového systému



Telematické služby využívající data ze serverové části systému EFC

� provádění statistik pohybu dopravních prostředků po dopravní
infrastruktuře
� modelování dopravního proudu,
� modelování směrových vztahů,
� statistiky hmotnostního rozložení vozidel po dopravní infrastruktuře,

atd.
� kontrola dokladů k vozidlům pomocí registru vozidel včetně

plateb pojištění
� kontrola dokladů k vozidlům přepravujícím nebezpečné věci
� prezentace statistik, parametrů dopravního proudu, atd.všem

účastníkům silničního provozu např.
� prostřednictvím proměnných značek,
� informačních tabulí, atd.

� dálkový přístup do databáze poplatků elektronického mýtného
pro autorizované osoby/organizace a výkaz aktuálních statistik
mýtného pro jednotlivé vozidla.



Telematické služby závislé na použité technologii
OBU (On-Board) jednotek

� DSRC technologie
� kontrola identifikace vozidel na

kontrolních místech či jiných
částech infrastruktury (mosty,
tunely)

� sledování vozidel převážejících
nebezpečné náklady v kontrolních
místech a komparace identifikátoru
s rozpoznaným kódem
nebezpečného nákladu

� měření doby jízdy mezi jednotlivými
kontrolními místy dopravní
infrastruktury

� detekce kongescí na dopravní
infrastruktuře

� detekce ukradených vozidel
� platba za využití další dopravní

infrastruktury - průjezdy městy,
platba parkovného, atd.



Telematické služby závislé na použité technologii
OBU (On-Board) jednotek

� GNSS/CN technologie
� všechny služby uvedené pro DSRC lze rozšířit na GNSS/CN

technologie s tím, že kontroly/sledování neprobíhají pouze na
kontrolních místech, ale po celé dopravní infrastruktuře

� kontrola pohybu nebezpečných věcí po dopravní infrastruktuře
� logistické služby pro dopravce a přepravce
� zasílání dopravních informací do vozidel, kde navigační software tyto

informace zpracovává a zajišťuje navigaci vozidla dle předdefinovaných
parametrů

� navigační služby pro řidiče s ohledem
na parametry vozidla a parametry
dopravní infrastruktury

� automatické systémy kontroly
rychlosti

� varování řidičů o nebezpečných
úsecích či úsecích častých nehod

� dálková diagnostika vozidel a
zasílání chybových zpráv z vozidel
do servisů a zajištění oprav

� systémy automatického tísňového
volání  (e-call) v případě mimořádné
události



Telematické služby využívající informační vazby
OBU jednotky a elektroniky vozidla

� ekologické aplikace
� hmotnostní  produkci emisí,  měřených přímo nebo zprostředkovaně během

jízdy sledovaného vozidla po konkrétních úsecích dopravní infrastruktury
� ne/dodržení doporučené trajektorie jízdy vozidla, která je vytvořena v centru

zpracování s ohledem na aktuální dopravní situaci, meteorologické
parametry, množství zplodin v ovzduší, atd.,

� ne/dodržení ekologických příkazů správců dopravní infrastruktury, měst, atd.
� ne/dodržení časových parametrů jízdy vozidla dle předdefinovaných

kategorií vozidel

� bezpečnostní aplikace
� ne/dodržení pravidel dopravního provozu
� ne/dodržení definované hmotnosti vozidla

OBU

CAN 1,2



Telematické služby využívající infrastruktury dohledového
systému

� sekční kontroly měření rychlosti vozidel na dopravní
infrastruktuře

� kontrola přepravy nebezpečných nákladů - rozpoznávání kódu
nebezpečného nákladu na kontrolních místech

� kontrola vážení za jízdy s identifikací přetížených nebo
nesprávně zatížených vozidel

� kontrola klasifikace vozidel včetně souladu rozpoznané
klasifikace a dokladů k vozidlu

� využití kontrolních míst jako přístupových telekomunikačních
bodů pro komunikační, informační, navigační a platební služby



� Děkuji za pozornost
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Systémové aspekty zavádění elektronického
mýtného

Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Univerzita Matěja Bela, Fakulta přírodních věd, Tajovského 40,

974 01 Banská Bystrica, Slovensko
ČVUT, Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Česká Republika

Abstrakt:
Systém elektronického mýtného (EFC) je komplexním systémem, který nelze koupit,

ale je nutno ho soustavně budovat a rozšiřovat. Při jeho návrhu je třeba zohlednit národní
specifika, legislativu a je nutno EFC začlenit do kontextu dalších národních informačních
systémů. V rámci příspěvku budou analyzovány jednotlivé systémové aspekty implementace
EFC v souladu s principy návrhu složitých informačních systémů. Půjde zejména o analýzu
následujících aspektů, které mají podstatný vliv na návrh systému EFC:

• politické (volba zpoplatněné infrastruktury, nadstavbové služby)
• koncepční (vazba na další systémy, modularita, rozšiřitelnost, interoperabilita,

autorská práva, cíle)
• organizační a procesní (různé modely implementace a provozování, definice

silných procesů, modely dohledu)
• legislativní (smlouvy, výjimky, přístup k datům, formy plateb)
• technické (jednotný popis dopravní infrastruktury, identifikace vozidel, datové

modely, systémové parametry, certifikace)

Pokud je systém EFC vhodně navržen, je základním prvkem informační a
telekomunikační infrastruktury dopravních systémů, která umožňuje provozování dalších
nadstavbových telematických služeb, čímž se užitné vlastnosti i účinnost EFC systému
zvyšují.

1. Politické aspekty
Mezi politické aspekty zavádění elektronického mýtného patří zejména (politické

aspekty jsou definovány zadavatelem systému):

• Volba zpoplatněné infrastruktury:
– povinný/duální EFC systém,
– celoplošný EFC (ujetá vzdálenost),
– pouze vybrané komunikace (vjezd/výjezd),
– inverzní EFC (celoplošný systém se zlevněným přístupem na dálniční síť),
– časové zpoplatnění,
– městské systémy,
– různé další kombinace EFC systémů

• Objekt zpoplatnění (uživatel):
– vozidlo,
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– řidič,
– vlastník vozidla,
– dopravce

• Ekonomické aspekty:
– výše poplatku/tarifu (vozidla IZS, autobusy, den/noc, vybrané dny v

týdnu/roce),
– třídy vozidel (dle max. hmotnosti, počtu os, emisní třídy, přívěs),
– mýto podléhá/nepodléhá dani (DPH),
– ekologická a bezpečnostní komponenta EFC,

• Omezení systému:
– objízdné trasy,
– přeprava nadrozměrných nákladů,
– obslužnost méně rozvinutých oblastí,
– mimořádné situace, domácí/zahraniční vozidla,
– dálkový/místní dopravci,
– vliv mýta na ekonomiku

• Provozovatel systému:
– státní/soukromý operátor, vlastník infrastruktury,
– platba za OBU (jednorázově, měsíčně),
– platba za telekomunikace (roaming),
– volná soutěž komunikačních operátorů

• Další využití systému:
– platba za parkovné,
– telematické služby,
– legislativní kontrola a dohled,
– další platby

2. Koncepční aspekty
Z hlediska koncepce celého systému EFC je třeba vzít v úvahu následující koncepční

aspekty:

• Základní cíle EFC:
– regulace dopravy (větší vytíženost nákladních vozidel, rozšiřování vozidel pod

12t, dopady na zatížení poloos, renovace vozidel, preference kratších tras)
– harmonizace dopravy (zahrnutí externalit)
– podpora vstupu soukromého kapitálu do dopravní infrastruktury
– získání plateb od zahraničních dopravců na obnovu místní infrastruktury
– rozpouštění plateb na regiony a města (různí vlastníci infrastruktury)
– začlenění EFC do kontextu dalších národních informačních systémů a ITS
– tvorba základní IC/IT infrastrukturu různých ITS systémů
– definice požadovaných nadstavbových telematických služeb

• Metodika UML (Unified Modelling Language) a koncepce EFC:
– UML je metodika návrhu informačních systémů (požadavky uživatelů,

definice procesů, funkcí, atd.) a řízené implementace rozsáhlých systémů
– řízení a správa verzí dílčích komponent EFC
– dokumentace k informačnímu systému a jeho činnostem, údržby, atd.
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3. Organizační a procesní aspekty
Organizační a procesní aspekty patří mezi nejsložitější část EFC systému, kam patří

například:

• Organizační modely pořízení, údržby a provozování EFC systému
– nákup dílčích technologií, komponent
– PPP modely,
– různé organizační modely s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek
– metodika rozpouštění nákladů na regiony (různí vlastníci infrastruktury)
– systémová integrace dílčích komponent
– měření a certifikace celého EFC systému i dílčích komponent (s ohledem na

poměry v bankovním sektoru)

• Procesy EFC a jejich organizace
– procesy spojené s OBU (ztráta OBU, úmyslné/neúmyslné poškození OBU,

logistika OBU, , oprava/výměna OBU, půjčování OBU na hranicích, vazba na
sousední země

– procesy spojené s dohledem (přístup k datům OBU, vybavení dohledových
orgánů relevantními zařízeními, management ochranných klíčů, archivace a
životní cyklus dohledových dat, vazba mezi fixním a mobilním dohledem)

– procesy spojené se zpracováním informací (definice plateb: pre-, post-
payment, definice možného platebního média: kreditní karta, karta na benzín,
tokeny, účet v bance, kontrola kredibility, seznam neplatičů: "white and black
list")

• Sledování jednotlivých plateb, statistiky
– uvedení plateb za mýto na faktuře dopravců (požadavek např. od dopravců),
– dálková kontrola plateb přes internet (řidičem, dopravcem - různé druhy

přístupových práv)
– různé typy věrnostních programů
– statistiky plateb pro správce infrastruktury, zadavatele, atd.
– kontrola úspěšnosti plateb třetí stranou (obvykle je to součást zadání)

4. Legislativní aspekty
Mezi legislativní aspekty zavádění EFC patří zejména:

• Definice legislativních rámců
– smlouvy mezi EFC operátorem a státem (vlastníkem dopravní infrastruktury)
– smlouvy mezi EFC operátorem a uživateli OBU jednotek
– stanovení pravidel/výjimek: jaká vozidla nebudou platit mýtné
– přístup operátora EFC k citlivým datům: má operátor dohledu přístup k datům

OBU
– způsoby dohledu: může operátor dohledu zastavit a zkontrolovat vozidlo při

volném průjezdu, role Policie
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– způsob vymáhání poplatků od cizích vozidel: jak bude operátor dohledu
kontrolovat registrační data u cizích vozidel, jak bude zajištěna přeshraniční
spolupráce při vymáhání plateb za mýtné, atd.

• Způsob reklamace a prokazování
– průkazná data o výkonovém zpoplatnění (komprimovaná data o poloze,

seznam detekovaných platebních bran/zón, kalkulavaný poplatek s ohledem na
typ a kategorii vozidla, agregovaná platba po dosažení určitého limitu)

– životní cyklus jednotlivých dat s ohledem na způsoby reklamace a prokazování

• Ochrana proti zneužití systému:
– ochrana proti vlastním zaměstnancům operátora,
– ochrana proti vnějším narušitelům systému

• Autorská a průmyslová práva:
– průmyslová práva k EFC technologiím (na světě je cca několik tisíc patentů

vztahujících se k EFC)
– autorská práva k SW a řešení dílčích SW změn

5. Technické aspekty
Základem správné činnosti EFC je jednotná báze dat definující zejména:

• Popis dopravní infrastruktury
– datový model může být nezávislý na zvolené technologii EFC
– jednotný popis úseků/zón (ID) – informační propojitelnost s ostatními IS
– stejný datový model v centru, dohledu i v OBU (musí garantovat stát!)
– systém řízených změn/přidání dat do datového modelu
– vazba na další ITS systémy (RDS-TMC, dopravně-řídící centra, atd.)

• Identifikace a registrace OBU jednotek
– standard EN ISO 14816 – jednoznačná identifikace OBU, MISTER –

autentifikace OBU, atd.
– jednoznačná vazba vozidlo - OBU
– změna vlastníka vozidla – nová registrace
– vazba na budoucí AVI/EVI systémy

• Datový model EFC
– využití datového registru (metadata)
– ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1) - definice datového modelu a

rozhraní, který lze převést cca do 160 protokolů včetně např. XML (všechny
standardy CEN a ISO jsou definovány pomocí UML a ASN.1)

– datové komunikační protokoly (CEN, italský, švýcarský, německý model,
OBU-centrum, brána-centrum, OBU-brána)

– stanovení životního cyklu uchovávaných dat v centru (realistický s ohledem na
organizační procesy)

– návrh a certifikace systémových/výkonových parametrů (bezpečnost,
spolehlivost, dostupnost, integrita, atd.) jednotlivých dat a procesů

• Technické specifikace EFC systému:
– řešení napájení a telekomunikačního prostředí dohledových bran
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– certifikace systému a měření parametrů systému
– kapacita dat OBU,
– napájení OBU (automatické/manuální zapínání/vypínání),
– obnova SW a dat v OBU
– životní cyklus dat EFC s ohledem na legislativní procesy
– definice rozhraní

• Interoperabilita EFC
– vazba na standardy,
– jednoznačný popis zadání, měřitelné parametry systému, převzetí systému, role

projektového managera
– patenty
– motto návrhu

6. Nadstavbové telematické služby nad systémem EFC
Elektronické mýtné (EFC - Electronic Fee Collection) je jednou ze základních částí

inteligentního dopravního systému (ITS - Intelligent Transport System). Vnoření EFC do
architektury ITS je zachyceno na Obr.1. Detailní popis jednotlivých vazeb, funkcí, standardů,
atd. je uveden na www.itsportal.cz. Systém EFC je v rámci ITS architektury reprezentován
třemi základními subsystémy:

• Subsystém správy mýtného - je součástí systémů pro řízení dopravně-
přepravních procesů

• Subsystém placení mýta - je součástí dopravní infrastruktury

• Systém komerčního vozidla - je součástí vozidlové jednotky.

Navržené telematické služby vycházejí z analýzy datových toků na všech třech vrstvách
systému EFC a definují vzájemnou výměnu dat mezi jednotlivými ITS subsystémy tak, aby
užitná hodnota systému elektronického mýtného byla co nejvyšší.
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Obr 1. Fyzická a komunikační architektura ITS - vytvořena v rámci projektu MD
802/210/108 "ITS v dopravně-telekomunikačním prostředí ČR"

Telematické služby nad systémem EFC jsou určeny pro různé uživatele následovně:

• služby pro cestující a řidiče (uživatelé) - například informace prezentované řidičům
prostřednictvím  informačních systémů na dálnicích, dopravní informace presentované
prostřednictvím Internetu, informace zasílané řidičům do automobilů (dynamická
navigace, atd.), atd.

• služby pro správce infrastruktury (správci dopravních cest, správci dopravních
terminálů) - např. řízení údržby dopravní infrastruktury, sledování a řízení bezpečnosti
dopravního provozu s vazbou na ekonomiku dopravních cest, atd.

• služby pro provozovatele dopravy (dopravci) - volba dopravních cest a nejvýhodnějších
tras, řízení oběhu vozidlového parku, dálková diagnostika vozidel, dodávka náhradních
dílů, atd.

• služby pro státní správu a veřejnou samosprávu - napojení systému elektronického
mýtného na informační systémy veřejné správy, sledování a vyhodnocování přepravy
osob a nákladů, řešení financování dopravní infrastruktury, nástroje pro výkon dopravní
politiky měst, regionů, státu, rozpouštění nákladů mezi různé vlastníky/správce dopravní
infrastruktury, atd.

• služby pro bezpečnostní a záchranný systém - propojení systému elektronického
mýtného na integrovaný záchranný systém a bezpečnostní systémy státu, zabezpečení
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lepšího organizování zásahů při likvidaci havárií, nehod, zvýšení prevence proti vzniku
mimořádných událostí s ekologickými důsledky, atd.

• služby pro finanční instituce - propojení systému elektronického mýtného na kontrolní
systémy pojištění vozidel, atd.

Systém elektronického mýtného umožňuje provozování nadstavbových telematických
služeb pro výše uvedené uživatele, kde jednotlivé telematické služby lze kategorizovat do
následujících oblastí1:

• telematické služby využívající data ze serverové části systému EFC - tyto služby
vesměs využívají informačního propojení serverové části systému elektronického
mýtného na Informační systém veřejné správy (ISVS) pro kontrolu dokladů vozidla,
kontrolu plateb pojištění a daní, pro kontrolu registru vozidel, atd. V rámci této kategorie
je možno specifikovat následující telematické služby:

-  provádění statistik pohybu dopravních prostředků po dopravní infrastruktuře
(modelování dopravního proudu, modelování směrových vztahů, statistiky
hmotnostního rozložení vozidel po dopravní infrastruktuře, atd.)

- kontrola dokladů k vozidlům pomocí registru vozidel včetně plateb pojištění

- kontrola dokladů k vozidlům přepravujícím nebezpečné věci

- prezentace statistik, parametrů dopravního proudu, atd.všem účastníkům silničního
provozu např. prostřednictvím proměnných značek, informačních tabulí, atd.

- dálkový přístup do databáze poplatků elektronického mýtného pro autorizované
osoby/organizace a výkaz aktuálních statistik mýtného pro jednotlivé vozidla.

• telematické služby závislé na použité technologii OBU (On-Board) jednotek - tyto
služby jsou závislé na hardwarovém a softwarovém vybavení vozidlových jednotek, např.
DSRC komunikační kanál, GPS lokalizační modul, GSM/GPRS/EDGE komunikační
modul, atd.    V závislosti na použité technologii OBU jednotky lze definovat následující
telematické služby:

• DSRC technologie - poskytované telematické služby využívají identifikaci uživatele a
lokalizaci uživatele v místech jednotlivých kontrolních bodů, což vede k následujícím
službám:

- kontrola identifikace vozidel na kontrolních místech či jiných částech
infrastruktury (mosty, tunely)

- sledování vozidel převážejících nebezpečné náklady v kontrolních místech a
komparace identifikátoru s rozpoznaným kódem nebezpečného nákladu

                                                
1 Kategorizace telematických služeb byla zpracována společností Telematix Services, a.s. v rámci projektů vědy

a výzkumu Ekonomické, ekologické a bezpečnostní řešení elektronického mýtného (1F44G/092/120) a
Zavádění mýta ve městech v podmínkách ČR (1F41D/099/120)
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- měření doby jízdy mezi jednotlivými kontrolními místy dopravní infrastruktury

- detekce kongescí na dopravní infrastruktuře

- detekce ukradených vozidel

- platba za využití další dopravní infrastruktury - průjezdy městy, platba
parkovného, atd.

• GNSS/CN technologie - poskytované telematické služby využívají on-line lokalizaci
a identifikaci uživatele po celé trase jízdy vozidla

- všechny služby uvedené pro DSRC lze rozšířit na GNSS/CN technologie s tím,
že kontroly/sledování neprobíhají pouze na kontrolních místech, ale po celé
dopravní infrastruktuře

- kontrola pohybu nebezpečných věcí po dopravní infrastruktuře

- logistické služby pro dopravce a přepravce (zasílání polohy dopravních
prostředků do manažerských systémů dopravců a přepravců, sledování
parametrů vozidel, zasílání povelů od manažerských center dopravců nebo
přepravců do vozidlových jednotek)

- zasílání dopravních informací do vozidel, kde navigační software tyto informace
zpracovává a zajišťuje navigaci vozidla dle předdefinovaných parametrů

- navigační služby pro řidiče s ohledem na parametry vozidla a parametry dopravní
infrastruktury (nosnosti mostů, průjezdné výšky tunelů, dopravní informace,
atd.)

- automatické systémy kontroly rychlosti

- varování řidičů o nebezpečných úsecích či úsecích častých nehod

- dálková diagnostika vozidel a zasílání chybových zpráv z vozidel do servisů a
zajištění oprav

- systémy automatického tísňového volání (e-call) v případě mimořádné události

• telematické služby využívající informační vazby OBU jednotky a elektroniky vozidla
- obě uvedené technologie OBU jednotek mohou být informačně propojeny s elektronikou
vozidla např. pomocí sběrnice CAN, kde toto informační propojení umožňuje řadu dalších
telematických služeb. V rámci dodržení ekologických parametrů vozidla jsou
předpokládány platby pomocí systému elektronického mýtného za:

- hmotnostní  produkci emisí,  měřených přímo nebo zprostředkovaně během jízdy
sledovaného vozidla po konkrétních úsecích dopravní infrastruktury
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- ne/dodržení doporučené trajektorie jízdy vozidla, která je vytvořena v centru
zpracování s ohledem na aktuální dopravní situaci, meteorologické parametry,
množství zplodin v ovzduší, atd.,

- ne/dodržení ekologických příkazů správců dopravní infrastruktury, měst, atd. (např.
jeden den je povolena jen jízda s lichým posledním číslem registrační značky, druhý
pouze se sudým, atd.),

- ne/dodržení časových parametrů jízdy vozidla dle předdefinovaných kategorií
vozidel (služební vozidla smí jezdit v určitém časovém intervalu, soukromá vozidla
smí jezdit v jiném časovém intervalu, atd.),

V rámci dodržení bezpečnostních parametrů jízdy vozidla jsou předpokládány platby
pomocí systému elektronického mýtného za:
- ne/dodržení pravidel dopravního provozu

- ne/dodržení definované hmotnosti vozidla

- ne/dodržení jízdy doporučeným jízdním pruhem (car pooling line, atd.)

• telematické služby využívající infrastruktury dohledového systému - jde o služby,
které přímo stavebně souvisí se systémem dohledu. V rámci této kategorie je možno
definovat následující telematické služby:

• sekční kontroly měření rychlosti vozidel na dopravní infrastruktuře

• kontrola přepravy nebezpečných nákladů - rozpoznávání kódu nebezpečného nákladu
na kontrolních místech

• kontrola vážení za jízdy s identifikací přetížených nebo nesprávně zatížených vozidel,
která lze v dalších úsecích dopravní infrastruktury rigorózně zvážit na pevných a
certifikovaných vahách

• kontrola klasifikace vozidel včetně souladu rozpoznané klasifikace a dokladů k
vozidlu

• využití kontrolních míst jako přístupových telekomunikačních bodů pro komunikační,
informační, navigační a platební služby, např. v současnosti WiFi, v budoucnosti
standard CALM

Z výše uvedeného přehledu nadstavbových telematických služeb je zřejmé, že systém
elektronického mýtného lze chápat jako základní informační a telekomunikační infrastrukturu
pro poskytování těchto služeb.
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7. Závěr
Při specifikaci tendrové dokumentace by měly být výše uvedené telematické služby

analyzovány, aby mohla vzniknout specifikace rozhraní mezi budoucím provozovatelem
služeb (veřejným nebo komerčním) a jednotlivými částmi EFC systému (vozidlová jednotka,
server pro zpracování dat, dohledový systém). Při specifikaci rozhraní je třeba brát ohled na
ochranu osobních informací a na splnění dalších legislativních předpisů.

Při specifikaci celého systému EFC je třeba analyzovat výše uvedené systémové
aspekty a na základě této analýzy EFC systém navrhnout. Pokud bude systém mýtného
navržen koncepčně správně, vybrané hardwarové i softwarové komponenty budou již součástí
dodávky mýtného, jednotlivé komponenty bude možno dále rozšiřovat, zavádět nové verze a
nadstavbové telematické služby se omezí pouze na dodávku dalších softwarových modulů.

Navržené telematické služby tak budou cenově lépe dostupné a budou se i snáze
rozšiřovat. Koncepce EFC systému bude průhledná a systém bude možno v budoucnu
upravovat dle aktuálních potřeb uživatelů, měnit tarify, měnit další parametry, atd. Užitné
vlastnosti systému mýtného a jeho dopad na dopravní situaci tak výrazně vzroste a EFC se
stane nástrojem aktivní dopravní politiky státu, regionů, měst a umožní aktivní ovlivňování a
management dopravních systémů.

Systémový návrh je sám o sobě největším rizikem implementace EFC, protože dnešní
technologie umožňují řešení řady problémů pouze s ohledem na cenu. Zároveň mnoho
platebních systému je již komerční komoditou. Systémový návrh pomůže optimalizovat
systém EFC tak, aby za relativně rozumné peníze vznikl systém poskytující základní EFC
funkce případně další nadstavbové funkce v budoucnu. Nejde tedy pouze o dodávku
technologie, ale o tvorbu celého komplexního systému.
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