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Záver Zóna detekcie vozidiel 

OBU

Zóna komunikácie Zóna registrácie narušiteľa 

Snímače obsadenia pruhu Osvetlenie 

Prijímač - vysielač Kamera Identifikácia Registrácia 

AUTOMATICKÝ PRUH

AUTOMATICKÝ PRUH 

AUTOMATICKÝ PRUH 

Brána (portál) Komunikačná 
sieť 

Centrálny systém Napájanie 
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Jednopruhový systém 

Pseudo viac-pruhový systém 

Viac-pruhový systém

• EFC systém podľa počtu pruhov
  a organizácie dopravy v nich

• EFC systém podľa konfigurácie
  výberových miest

Uzatvorený systém                   Otvorený systém X

Y 

1
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1

2

Poplatok závislý od 
prejdenej vzdialenosti a 
triedy vozidla 

Poplatok fixný v 
závislosti od 
triedy vozidla 

X � Y: 1-7 X � Y: 1-3-4-6 

X

• OBU podľa napájania
aktívne – pasívne – poloaktívne

• OBU podľa typu dát
čítanie statických dát
čítanie statických dát a obmedzené ukladanie dynamických
komplexné spracovanie statických a dynamických dát

TOLL CARD

BANKA 

BANKA 

vopred 

dodatočne 

• EFC systém
  podľa spôsobu
  platby



GNSS/CN technológiaGNSS/CN technológia

05/15

Úvod

Technológie

Legislatíva

Dôvody

Požiadavky

Aktivity ŽU

Záver

Elektronický výber mýtneho v SR - požiadavky a možnostiElektronický výber mýtneho v SR - požiadavky a možnosti

Konferencia „e-Toll Slovakia ’06“, 13.-14. septembra 2006, SÚZA Bratislava, Slovenská republika

Celulárna sieť 
GSM, GPRS 

Centrálny systém 

GSM

GSM

GNSS

mýtne body (virtuálne kontrolné brány)
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Technológia 
Porovnávaný parameter DSRC GSSN/CN 
Existujúce úspešné aplikácie vysoký počet nedostatok 
Záruka spoľahlivosti a efektívnosti vysoká nízka 
Finančné a technologické riziko nižšie vyššie 
Uzavretosť systému uzavretý otvorený 
Vstupné náklady na vybudovanie systému nižšie vysoké  
Adaptabilita na rozširovanie cestnej infraštruktúry nízka (vysoké náklady na technické zmeny, menej 

vhodné pre cestnú sieť s veľa vjazdmi a výjazdmi) 
vysoká 

Cena palubnej jednotky (OBU) nízka (1 až 2 tis. Sk) vysoká (cca 20 tis. Sk) 
Vstupné náklady pre používateľa nízke premietnu sa do ceny vozidla 
Prevádzkové náklady nižšie vyššie 
Typ platby elektronická peňaženka alebo externý účet externý účet alebo platba cez mobilného 

operátora 
Kontrola výberu / postihnuteľnosť neplatičov porovnateľná (vysoká efektívnosť vďaka nasadeným 

systémom dohľadu) 
porovnateľná (potreba špeciálnych 
kontrolných miest na snímanie EČV 

neplatičov)  
Údržba infraštruktúry vyššia nižšia 
Štandardizácia a existujúca legislatíva existuje v štádiu tvorby 
Používané prenosové siete prenajaté okruhy pevných sietí verejné mobilné komunikačné systémy 
Rozšíriteľnosť na ďalšie kategórie vozidiel 
(osobné automobily) 

bezproblémová možná 

Potreba trvalého sieťového napájania v mýtnom 
bode  

áno –   

Rozšíriteľnosť o ďalšie telematické aplikácie čiastočná širšie možnosti 
Spôsob informovania používateľa o zaplatení 
mýta  

displej OBU alebo externý displej v mieste kontrolnej 
brány  

prostredníctvom služieb mobilného 
operátora 

Spôsob určovania aktuálnej pozície prechod statickou bránou (pozícia brány) satelitná navigácia (zemepisné 
súradnice) 

Detekcia a identifikácia vozidla komparácia údajov z OBU a subsystému dohľadu  iba na základe údajov z OBU 
Kompatibilita a interoperabilita v rámci Európy a 
navzájom 

čiastočná ? (perspektíva) 

Perspektívnosť (budúcnosť) nižšia vyššia (odporúčanie EK) 
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• Smernica 2004/52/ES Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických
mýtnych systémov v spoločenstve;

• Biela kniha Európskej dopravnej politiky pre rok 2010;
• Smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými

nákladnými vozidlami (Eurovignette);

• ENV 12834: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated Short-Range
Communication (DSRC) - Application Layer, 1997

• ENV 1545-2: Identification card systems - Surface transport applications - Part 2: Transport
payment related data elements, 1998

• ENV ISO 14906: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Electronic Fee Collection
(EFC) - Application interface definition for dedicated short range communications, 1998

• ENV 1545-1:  Identification card systems - Surface transport applications - Part 1: General
data elements, 1998

• ENV ISO 14816: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT), Automatic Vehicle and
Equipment Identification - Numbering and data structures, 2000

• ENV ISO 17575:  Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) – Electronic Fee
Collection (EFC) – Application Interface Definition for Global Navigation Satellite Systems
and Cellular Networks (GNSS/CN), 2001

• ENV ISO 14904: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Electronic Fee Collection
– Interface specification for clearing between operators, 2001

• ...

Štandardizácia:
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a) jednoznačný trend v rámci EÚ, vrátane existujúceho a pripravovaného legislatívneho rámca, ktorý smeruje 
k výkonovému spoplatneniu; 

b) princíp spravodlivejšieho spoplatnenia podľa skutočne prejdenej vzdialenosti a typu vozidla;  
c) úspora palív a redukcia emisií výfukových plynov vďaka vyššej plynulosti dopravy – pozitívny dopad na 

kvalitu životného prostredia; 
d) harmonizácia vstupných podmienok jednotlivých druhov dopravy (zvýšenie výhodnosti železničnej nákladnej 

dopravy); 
e) poskytovanie kvalitnejších služieb zákazníkom a zjednodušenie spôsobu platby (z pohľadu zákazníka); 
f) jednoduchšia realizácia zmien taríf (podľa dennej doby, ekologickej citlivosti trasy), väčšia 

diferencovateľnosť poplatkov, efektívnejšie znižovanie externých nákladov (t.j. znečistenie ovzdušia, 
dopravné nehody, hluk, vplyv na krajinu a prírodu, pôsobenie na zmenu klímy); 

g) dokonalejší nástroj uplatňovania dopravnej politiky štátu a regulácie predpokladaného nárastu dopravných 
prúdov tranzitnej nákladnej dopravy po zavedení EFC systémov v susedných krajinách; 

h) urýchlenie dostavby siete diaľnic a rýchlostných ciest do zaostalých regiónov Slovenska pri zníženej potrebe 
verejných zdrojov; 

i) zvýšenie účinnosti kontrolného systému a posilnenie princípu „používateľ platí“;  
j) zvýšená kontrola účtovníctva vďaka centralizácii zákazníckych účtov. 

  V porovnaní s manuálnym systémom výberu ďalšie výhody, napr.:  
� nižšie nároky na zamestnanosť obslužného personálu; 
� menšie priestorové nároky na inštaláciu technických zariadení; 
� nižšie náklady na výber poplatkov; 
� eliminácia alebo redukcia vzniku kolón vozidiel vytvárajúcich sa pred miestami 

       (manuálneho) výberu poplatkov vďaka zrýchlenej obsluhe používateľov.  



PožiadavkyPožiadavky
Elektronický výber mýtneho v SR - požiadavky a možnostiElektronický výber mýtneho v SR - požiadavky a možnosti

Konferencia „e-Toll Slovakia ’06“, 13.-14. septembra 2006, SÚZA Bratislava, Slovenská republika09/15

Úvod

Technológie

Legislatíva

Dôvody

Požiadavky

Aktivity ŽU

Záver

 VLASTNOSŤ POŽIADAVKA ZDROJ POŽIADAVKY 
1. Národné špecifiká, odlišnosti jednotný systém spoplatnenia používateľov dopr. infraštruktúry v EÚ Uzn. vlády SR č.1035/2002 
2. Adresovanie spoplatnenia Elektronickým výberom mýta spoplatniť nielen vozidlá nad 12 t, ale aj nad 3,5 t Smernice EK 
3. Štandardizácia technológie EFC v 

EÚ 
mikrovlnná technológia DSRC 5,8GHz Materiál „Koncepcia zavedenia 

systému elektronického výberu mýta 
v SR“, predložený MDPT do 
medzirezortného pripomienkovania v 
7/2005 

4. V súčasnosti používané 
technológie pre EFC 

1. mikrovlnná technológia DSRC 5,8GHz 
2. bunkový mobilný systém GNSS/CN s GPS a spojenie OBU s infraštruktúrou pomocou 

GSM 
3. kombinácia 1 + 2 

 

5. Interoperabilita použitých 
technológií 

Systémy zavedené po 1.1.2007 povinne na báze: 
1. satelitné určovanie polohy 
2. GSP-GPRS (GSM TS 03.60/23.060) 
3. 5,8 GHz mikrovlnná technológia 

Pre systémy zavedené po 1. 7. 2005 sa odporúča 1 + 2 

Smernica 2004/52/ES 

6. Palubné zariadenia (OBU) � interoperabilné 
� dostupné 
� vhodné aj pre iné technológie 
� bez dodatočného zaťaženia používateľov 
� bez diskriminácie používateľov 

Smernica 2004/52/ES 

7. Nediskriminácia používateľov Mýto alebo používateľské poplatky nesmú byť priamo alebo nepriamo diskriminačné z dôvodu 
štátnej príslušnosti alebo miesta, pôvodu alebo určenia vozidla. 

Smernica 1999/62/ES, čl. 7/4 

8. Spôsob uplatňovania poplatkov Zabrániť akýmkoľvek povinným prehliadkam a kontrolám na hraniciach vo vnútri EÚ. Realizácia 
platby 24 hod. denne všetkými obvyklými platobnými prostriedkami (aspoň vo väčších 
platobných miestach) 

Smernica 1999/62/ES, čl. 7/4 

9. Bezpečnosť dopravy pri realizácii 
EFC 

Povinne také zariadenia v platobných miestach, aby boli dodržané bežné normy cestnej 
bezpečnosti 

Smernica 1999/62/ES, čl. 7/9 

10. Rozsah spoplatnenia cestnej siete Pre ťažké nákladné vozidlá: diaľnice, cesty pre mot. vozidlá, tunely, cesty 1. tr. cez horské 
priechody. Ďalšie úseky ciest 1. tr. až po súhlase EK alebo novelizáciou 1999/62/ES 

Smernica 1999/62/ES, čl. 7/2a 

11. Kategorizácia spoplatnených 
vozidiel 

Pôvodne len nákladné vozidlá nad 12 t, po rozšírení: 
1. všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t 
2. najneskôr od 1. 6. 2009 aj vozidlá prepravujúce viac než 9 osôb vrátane vodiča. 
3. všetky ostatné vozidlá (t.j. aj pod 3,5 t) najneskôr od 1. 6. 2011 

Smernica 1999/62/ES, čl. 2d, 
rozšírenie v Smernici 2004/52/ES 

12. Kompetencie na kontrolu platiteľov 
mýta 

Kontrolný orgán správcu výberu.  
Ak sa nezistí skutočne prejdená vzdialenosť, vyrubí mýto pre trasu 350 km príslušnej kategórie 

Návrh zákona o zmene a doplnení 
zákona č. 135/1961 Zb. podľa 
materiálu „Koncepcia zavedenia 
systému elektronického výberu mýta 
v SR“, predloženého MDPT do 
medzirezortného pripomienkovania v 
7/2005 
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 VLASTNOSŤ POŽIADAVKA ZDROJ POŽIADAVKY 
13. Základné požiadavky na 

technológiu 
� transparentný a nediskriminačný výpočet výšky mýta 
� výber mýta automatickou transakciou cez povinnú OBU 
� efektívna kontrola výšky a výberu mýta 
� spoľahlivá komunikácia v systéme 
� ochrana a bezpečnosť systému 
� možnosť rozvoja systému pre nové technológie 

Materiál „Koncepcia zavedenia 
systému elektronického výberu mýta 
v SR“, predloženého MDPT do 
medzirezortného pripomienkovania v 
7/2005 

14. Povinnosti zhotoviteľa, 
prevádzkovateľa (operátora) 
systému 

� vybudovanie, prevádzka a údržba systému 
� činnosti pre určenie polohy vrátane finančných tokov 
� kontroly funkčnosti palubnej jednotky 
� spracovanie platobných transakcií 
� inkasovanie mýta s minimálnou účinnosťou výberu od 95% vozidiel 
� podpora používateľov 
� informačné služby 

Materiál „Koncepcia zavedenia 
systému elektronického výberu mýta 
v SR“, predloženého MDPT do 
medzirezortného pripomienkovania v 
7/2005 

15. Komparatívne výhody GNSS/CN � nižšie náklady na rozširovanie spoplatnenej siete 
� kontrola výberu je rovnaká ako pri DSRC 
� podporuje telematické aplikácie 
� budúca podpora systému v EU 

Materiál „Koncepcia zavedenia 
systému elektronického výberu mýta 
v SR“, predloženého MDPT do 
medzirezortného pripomienkovania v 
7/2005 

16. Komparatívne výhody DSRC � nižšie vstupné náklady 
� nižšie prevádzkové náklady 
� kontrola výberu je rovnaká ako pri GNSS/CN 
� OBU je mnohonásobne lacnejšia a jednoduchšia 
� systém je v EU štandardizovaný 

Materiál „Koncepcia zavedenia 
systému elektronického výberu mýta 
v SR“, predloženého MDPT do 
medzirezortného pripomienkovania v 
7/2005 

Ak je to technicky možné, mohli by byť kombinované s el. tachografom, službou eCall Smernica 2004/52/ES, dôvodová 
preambula, odst. 11) 

17. Vlastnosti OBU 

Musia byť kompatibilné so všetkými systémami členských štátov EU a vhodné na používanie vo 
všetkých typoch vozidiel 

Smernica 2004/52/ES, Čl.2, odst.2 

18. Spracovanie osobných údajov  Musí byť v súlade so Smernicou EP a RE 95/46/EHS z 24.10.1995 a Smernicou EP a RE 
2002/58/ES z 12.07.2002 

Smernica 2004/52/ES, dôvodová 
preambula, odst. 17) 

19. Systémy EFC majú spĺňať kritériá � systém EFC otvorený pre budúce systémové a technologické vylepšenia bez nákladného 
upgradu 

� zanedbateľné náklady pre komerčných a súkromných používateľov voči výhodám 
� zavedenie systému nesmie byt diskriminačné voči domácim a cudzím používateľom 

Smernica 2004/52/ES, dôvodová 
preambula, odst. 19) 
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  VLASTNOSŤ  POŽIADAVKA ZDROJ POŽIADAVKY 
20. Aby bolo možné realizovať 

Európsku elektronickú mýtnu 
službu, musí každý zhotoviteľ 
(prevádzkovateľ) deklarovať 
technické aspekty: 

1. Prevádzkový poriadok služby 
� účasť na službe 
� pokyny na obsluhu, inštalovanie a pripojenie OBU vo vozidle 
� spôsob spracovania transakcií 
� postup na opätovní získanie údajov pr i poruche alebo zlyhaní zariadenie 
� kontrolné systémy 
� spôsob faktúrovania a inkasovania splatných čiastok 
� servis pre zákazníkov 
� vymedzenie úrovne služby zákazníkom 

2. Funkčnú špecifikáciu služby: 
� popis funkcií OBU  

3. Technickú špecifikáciu 
� OBU a pozemného zariadenia 
� normy, certifikačný postup a obmedzenia 

4. Transakčné modely: 
� transakčné algoritmy pre každý druh mýta 
� určenie údajov vymieňaných medzi OBU a pozemným zar iadením 
� formát dát 

5. Opatrenia pre zabezpečenie dostupnosti OBU pre všetkých účastníkov 

Príloha ku Smernica 2004/52/ES 

21. Zhoda navrhovaného riešenia 
s platnými normami a štandardami 
CEN a ISO 

1. Architektúra systému: 
� ENV ISO 14904 „Automatický výber poplatkov- transakcie medzi operátormi“ 
� ENV ISO 14906 „Elektronické vybírání poplatků – rozhraní pro aplikace DSRC“ 
� ENV ISO 14907 „Elektronické vybírání poplatků – postupy pro testování zařízení“ 

2. Technológia DSRC: 
� ENV 12 253 „RTTT  DSRC – Fyzická vrstva v pásmu 5,8 GHz“ 
� ENV 12 834 „RTTT  DSRC – Aplikační vrstva“ 
� ENV 12 795 „RTTT  DSRC – Datová linka: přístup a logické řízení“ 

3. Technológia GNSS/CN: 
� 17575 Application Interface Def init ion for Global Navigation Satellite Systems and 

Cellular Networks (GNSS/CN) 

Přibyl, P.: Vybrané metody pro 
analýzu zavádění výkonového 
spoplatnění, In: Zborník zo seminára 
Elektronické spoplatňovanie 
dopravnej infraštruktúry, ŽU, 
09.12.2004 

22. Otvorenosť pre pridané služby 4. Systémy DSRC i GNSS/CN 
� meranie rýchlosti 
� sledovanie dopravy on-line 
� určenie cestovnej doby (stupeň dopravy, ident ifikácie excesov, pr ieskum intenzity, 

smerové prieskumy) 
� identifikácia odcudzených vozidiel 
� váženie za jazdy a identif ikácia vozidla 
� kontrola platby daní a poplatkov 
� platba za čerpanie PHM a parkovanie 
� povolenie vjazdu do areálu 

2. Systém GNSS/CN 
� sledovanie stavu vozovky 
� monitorovanie vozového parku 
� sledovanie prepravy nebezpečného nákladu 
� núdzové tlač id lo eCall 
� Obmedzenie rýchlosti vozidla, varovanie vozidla pred prechodom 

Přibyl, P.: Vybrané metody pro 
analýzu zavádění výkonového 
spoplatnění, In: Zborník zo seminára 
Elektronické spoplatňovanie 
dopravnej infraštruktúry, ŽU, 
09.12.2004 



PožiadavkyPožiadavky

12/15

Úvod

Technológie

Legislatíva

Dôvody

Požiadavky

Aktivity ŽU

Záver

Elektronický výber mýtneho v SR - požiadavky a možnostiElektronický výber mýtneho v SR - požiadavky a možnosti

Konferencia „e-Toll Slovakia ’06“, 13.-14. septembra 2006, SÚZA Bratislava, Slovenská republika

 VLASTNOSŤ POŽIADAVKA ZDROJ POŽIADAVKY 
23. Váhy hlavných komparatívnych 

technických kritérií 
1. Technologické riziko:  0,4 
2. Kompatibilita a interoperabilita v rámci EU: 0,1 
3. Vzájomná kompatibilita systémov GNSS/CN a DSRC: 0,06 
4. Flexibilita pri rozšírení (sadzby, dĺžka siete, druhy vozidiel): 0,2 
5. Používateľská prívetivosť (rozhranie, montáž, opravy, možnosti distribúcie OBU): 0,1 
6. Otvorenosť pre iné aplikácie technológie v riadení a plánovaní dopravy: 0,14 

Přibyl, P.: Vybrané metody pro 
analýzu zavádění výkonového 
spoplatnění, In: Zborník zo seminára 
Elektronické spoplatňovanie 
dopravnej infraštruktúry, ŽU, 
09.12.2004 

24. Pridané telematické služby Bez súhlasu štátu bude dodávateľovi, zhotoviteľovi  a prevádzkovateľovi EFC zakázané 
prevádzkovať telematické služby. 

Zásady MD ČR pro zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení na 
systém výkonového zpoplatnění. In: 
Projekt zavedení výkonového 
zpoplatnění užívání pozemních 
komunikací v ČR, Zborník zo 
seminára Elektronické 
spoplatňovanie dopravnej 
infraštruktúry, ŽU, 09.12.2004 



Vybrané aktivity ŽU
• „Štúdia systému spoplatnenia diaľníc v SR – technológia“, 1998, EFŽU, na základe zmluvy HČ EF/4/98,

objednávateľ: GR SSC Bratislava - zmapovanie vtedajšieho stavu z pohľadu dostupných technológií, návrhy
a odporúčania pre budúcu možnú implementáciu (Combitech Traffic System)

• Úloha aplikovaného výskumu vedecko-technického projektu č. AV/819/2002 „Technológie a služby
inteligentnej dopravy v podmienkach SR (TaSID)“, 2002 – 2005, ŽU. Ciele stanovené tak, aby sa vytvorili
čo najlepšie predpoklady pre vytváranie technológií a služieb inteligentnej dopravy v podmienkach SR na
báze systémov integrovaných dopráv (čiastkové úlohy projektu TaSID tiež venované problematike EFC
systémov - napr. vytvorený objektovo orientovaný modelu služby „Elektronický výber poplatkov za využívanie
dopravnej infraštruktúry“, riešené poskytovanie platených služieb prostredníctvom mobilných zariadení,
identifikované služby IDS pre podmienky SR apod.)

• Úloha s názvom „Inteligentné dopravné systémy“ riešená na základe zmluvy ZOD č. 472 VÚD/2002
s Výskumným ústavom dopravným, a.s. Žilina;

• Projekt „Coordination and Stimulation of Innovative ITS Activities in Central and Eastern European
Countries“ (CONNECT) riešený ako európsky TEN-T program EK na základe zmluvy č. 472 medzi ŽU
a VÚD Žilina, a.s., 2005-2007,  s diskutovanou problematikou najužšie súvisí vývoj a experimentálne overenie
palubnej jednotky (OBU) pre vozidlá prepravujúce nebezpečný náklad;

• Projekt s názvom „Aplikácie systémov GPS v železničnej doprave“ riešený v spolupráci s Technische
Universität Braunschweig, Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik (IVA), v rámci ktorého
boli realizované praktické skúšky zariadenia na zisťovanie polohy železničných vozidiel DemoOrt vo Vysokých
Tatrách za reálnych prevádzkových, klimatických a geografických podmienok;

• Projekt Slovenskej grantovej agentúry VEGA č. 1/1044/04 "Teoretický aparát pre implementáciu princípov
e-Safety do inteligentných dopravných systémov" riešený v rokoch 2004-2006;

• Rad ďalších čiastkových výskumných projektov venovaných problematike dopravne telematických aplikácií
ako aj doktorandských a diplomových prác z predmetnej oblasti.
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•  v ekonomickej oblasti: určiť náklady na zriadenie / prevádzku, výnosy;
•  v legislatívnej oblasti:

   - dopracovať paragrafové znenie Zákona o zavedení elektronického mýta;
   - organizovať spoluprácu s EESS;
   - zohľadniť právne aspekty internacionalizácie elektronického mýta;
   - pripraviť memorandá porozumenia s partnermi v projekte;
   - určiť / zriadiť orgán štátnej kontroly výberu mýta;

•  v oblasti architektúry služby EFC z pohľadu cezhraničnej výmeny informácií definovať:
   - komunikačnú architektúru EFC;
   - dohľad;
   - clearing;

•  v oblasti technologickej špecifikovať podrobnú komunikačnú architektúru systému EFC:
   - optimálne umiestnenia kontrolných stanovíšť / mobilné stanovištia;
   - podrobný návrh domácej OBU s prihliadnutím na potreby interoperability;
   - opis a návrh všeobecného rámca (procedurálnej, obsahovej a technickej architektúry) z

hľadiska jednotlivých krajín a ich požiadaviek na interoperabilitu;
   - návrh spoločnej otvorenej platformy pre interoperabilitu spoplatňovania ciest pre sieť

vybraných  operátorov;
   - návrh na certifikáciu palubnej jednotky;

•  pripraviť testovanie služby Elektronické mýto;
•  digitálne mapy - napĺňať priestorovú databázu reálnymi údajmi.
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ELEKTRONICKÝ VÝBER MÝTNEHO V SR - POŽIADAVKY A MOŽNOSTI

Aleš JANOTA – Juraj SPALEK 1

Abstrakt: Mýtny poplatok je poplatok vyberaný za použitie vybraných úsekov cestnej siete v závislosti od
prejdenej vzdialenosti. Elektronický spôsob výberu umožňuje vyhnúť sa nevýhodám, ktoré so sebou prináša
manuálny spôsob výberu alebo spôsoby nezohľadňujúce reálne výkony. Jeho zavádzanie v členských krajinách
EÚ je v súlade so základnými cieľmi európskej dopravnej politiky. Príspevok si kladie za cieľ zhrnúť
požiadavky, ich zdroje a naznačiť možnosti, ktoré sa ponúkajú v súvislosti s blížiacou sa implementáciou
systému v podmienkach Slovenskej republiky.

1. SÚČASNÝ STAV - VÝCHODISKÁ A MOŽNOSTI

Koncepcia priameho vyberania poplatkov od používateľov cestnej infraštruktúry podľa prejdenej
vzdialenosti a dopravného výkonu je známa už niekoľko desaťročí. Dlhodobý nárast počtu vozidiel
a dopravných výkonov núti prevádzkovateľov ciest  hľadať nové riešenia, ako túto koncepciu
realizovať v praxi. Výnimkou nie je ani Slovenská republika. Pri hodnotení súčasného stavu
a možností, ktoré sa pred implementáciou konkrétneho systému elektronického výberu poplatkov na
Slovensku ponúkajú, treba zohľadniť viaceré faktory.

1.1 Dostupné technológie

Vo svete možno v súčasnosti nájsť cca 90 systémov [2] použiteľných na elektronický výber poplatkov
(Electronic Fee Collection, EFC). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že každý z nich je tvorený
tromi základnými subsystémami:

• Subsystém na spracovanie informácií – určený na prvotnú registráciu vozidiel (zaznamenanie
technických parametrov, údajov o majiteľoch a osobách poverených ich riadením) ako
predpokladu pre elektronické spoplatnenie

• Subsystém zberu informácií o pohybe vozidiel po spoplatnenej ceste, vrátane následnej
identifikácie a lokalizácie vozidla

• Subsystém dohľadu nad činnosťou EFC a situáciou na ceste a konfrontácie údajov získaných z
vozidla (prípadne o vozidle) s údajmi cestnej infraštruktúry (zistený nesúlad zasiela do centra
pre ich ďalšie spracovanie a vyhodnotenie).

DSRC technológia

Mikrovlnná technológia (Dedicated Short Range Communication, DSRC) je doteraz najrozšírenejšou a
najspoľahlivejšou EFC technológiou. Vyžaduje inštaláciu kontrolných brán vybavených
komunikačnou jednotkou a kontrolným kamerovým systémom. Zdrojom identifikačných údajov je
palubná jednotka (On-Board Unit, OBU) inštalovaná vo vozidle. Prenos medzi OBU a komunikačnou
jednotkou systému umiestnenou na alebo pri vozovke (tzv. Road Side Equipment, RSE) je realizovaný
na krátke vzdialenosti v mikrovlnnom pásme 5,8 GHz, prípadne v infračervenom pásme. Umožňuje

                                                     
1 doc. Ing. Aleš JANOTA, PhD. EurIng – doc. Ing. Juraj SPALEK, PhD.
Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra riadiacich a informačných systémov
Univerzitná 8215/1, Žilina 010 26, Tel.: 041/5133300, Fax: 041/5131515,
Email: {ales.janota | juraj.spalek}@fel.utc.sk , WWW: http://fel.utc.sk/~janot   
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identifikáciu a klasifikáciu vozidla a realizáciu platby na základe výmeny dát medzi OBU
(obsahujúcou napr. čipovú kartu) a  centrálou. RSE zariadenia môžu byť stacionárne alebo mobilné.
Kontrolné brány zväčša zahŕňajú kamerový systém, ktorý slúži na zaznamenanie evidenčného čísla
vozidla (EČV) v prípadoch, kedy sa komunikácia s OBU nepodarila (porucha, absencia jednotky),
kedy bol zistený rozpor medzi deklarovanými a detegovanými parametrami vozidla alebo platobná
transakcia skončila neúspechom. Trendom je spájanie systému detekcie vozidla a kontroly na jednej
konštrukcii brány (portálu). Počet kontrolných brán závisí od členenia spoplatňovanej cestnej siete
a použitého typu systému: v uzavretom systéme je počet brán úmerný počtu vstupov a výstupov,
v otvorenom systéme by malo usporiadanie brán čo najvernejšie kopírovať cestu a priľahlé vstupy
a výstupy z nich. Bloková schéma na Obr. 1 znázorňuje typické usporiadanie DSRC systému
s vyznačením automatických pruhov, ich technologického vybavenia a jednotlivých zón.

 

Zóna detekcie vozidiel 

OBU

Zóna komunikácie Zóna registrácie narušiteľa 

Snímače obsadenia pruhu Osvetlenie 

Prijímač - vysielač Kamera Identifikácia Registrácia 

AUTOMATICKÝ PRUH

AUTOMATICKÝ PRUH 

AUTOMATICKÝ PRUH 

Brána (portál) Komunikačná 
sieť 

Centrálny systém Napájanie 

Obr. 1 Bloková schéma systému DSRC

Z hľadiska počtu jazdných pruhov a organizácie dopravy v nich systém môže fungovať ako (Obr. 2):
a) jednopruhový: vozidlá sú vedené do jednotlivých pruhov, kde sú fyzicky oddelené betónovou

alebo inou konštrukciou;
b) pseudo viac-pruhový: predpokladá jazdu vozidiel vo viacerých pruhoch s tým, že vozidlá nebudú

hromadne predbiehať, t.j. systém musí reagovať na situácie, kedy vozidlo čas od času prejde
z pruhu do pruhu;

c) viac-pruhový: umožňuje prechody z pruhu do pruhu, technicky najnáročnejší.
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a) jednopruhový systém 

b) pseudo viac-pruhový systém 

c) viac-pruhový systém 

Obr. 2 Možné varianty z hľadiska počtu obsluhovaných jazdných pruhov a organizácie dopravy v nich

Podľa konfigurácie výberových miest môže ísť o systém:
a) uzatvorený: vyžaduje od všetkých účastníkov platbu za skutočne prejdenú časť spoplatnenej

cestnej siete, tzn. že poplatok sa počíta od miesta vstupu vozidla do plateného priestoru až po
miesto, kde používateľ platený priestor opúšťa. Ak by používateľ išiel z bodu X do bodu Y (Obr.
3a), prebehla by jediná platba v mýtnom bode (7). Na klasických mýtniciach sa výber uskutočňuje
na prístupových komunikáciách na diaľnicu. Uzatvorený systém je charakterizovaný veľkým
odlivom dopravy reprezentovanej krátkymi jazdami. Vyberanie poplatkov je jednoduchšie,
ekonomický efekt väčší. Nevýhodou môžu byť značné náklady na výstavbu, ak je diaľničná sieť
charakterizovaná krátkymi úsekmi medzi privádzačmi a veľkou hustotou križovatiek;

   X 

Y 

1 

2 

7 
6

3 
4 

5 

X

Y
6

5

4

3

1

2

a)   Uzatvorený systém                                              b) Otvorený systém 

Poplatok závislý od prejdenej 
vzdialenosti a triedy vozidla 

Poplatok fixný v závislosti od 
triedy vozidla 

X →→→→ Y: 1-7 X →→→→ Y: 1-3-4-6 

Obr. 3 Uzatvorený a otvorený systém
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b) otvorený: v tomto prípade účastníci platia pevnú cenu bez ohľadu na skutočne prejdenú
vzdialenosť a miesta pripojenia na diaľnicu. Otvorený systém má zväčša menší počet mýtnych
staníc, ktoré sa neumiestňujú na prístupové komunikácie, ale do rezu diaľnice (Obr. 3b). Mýtne
stanice sa umiestňujú na strategické miesta na diaľniciach z hľadiska veľkosti intenzity
a diaľkovosti jázd. Otvorený systém umožňuje vykonať veľké počty krátkych a stredných jázd,
ktoré sa nedajú spoplatniť. Ekonomický efekt otvoreného systému je menší ako pri uzatvorenom
systéme. V otvorenom systéme pre tú istú trasu prebehne väčší počet čiastkových platieb
realizovaných pri prechode zo segmentu do segmentu. V praxi je samozrejme možná i kombinácia
obidvoch spôsobov.

Palubné jednotky OBU získajú vodiči zakúpením alebo zapožičaním na základe registrácie vozidla a
jeho vlastníka a sami si ich inštalujú a aktivujú. OBU môže niesť údaje dvoch typov:
• statické (fixné) dáta: napr. informácie o spoločnosti ktorá palubnú jednotku dodáva, alebo vlastní,

identifikačné číslo vlastníka, výrobné číslo, dátum vloženia batérie a pod.;
• dynamické (premenlivé) dáta: napr. príznakové informácie o prevádzkových stavoch palubnej

jednotky, informácie o poslednom mýtnom mieste (dátum, čas, identifikačné číslo miesta),
historický záznam niekoľkých posledných prejazdov, stav účtu (väčšinou na výmennom médiu –
kreditnej karte).

Množstvo a typ dát nesených a poskytovaných palubnými jednotkami závisí od technického riešenia,
konkrétne od rôzneho stupňa programovateľnosti. Zariadeniu RSE tak môže OBU umožňovať:
a) iba čítanie statických údajov (technicky najjednoduchšie);
b) čítanie statických údajov a obmedzený zápis dynamických údajov;
c) komplexné spracovanie statických i variabilných údajov mikroprocesorom.
Z hľadiska spôsobu napájania môžu jednotky pracovať ako:
a) aktívne: napájané z vlastnej alebo vozidlovej batérie, aktivované externým signálom a obsahujúce

vlastný vnútorný vysielač;
b) pasívne: bez vlastného napájacieho zdroja, prijatý externý signál je modulovaný a odrazený späť

do externej čítačky;
c) poloaktívne: aktivované iba po prijatí externého signálu a následne využívajúce vnútorné

napájanie na zosilnenie odpovedacieho signálu.
Palubná jednotka zväčša obsahuje displej s klávesnicou na zápis požadovaných údajov o vozidle,
čítačku čipových kariet a indikačné prvky (LED) pre vizuálnu kontrolu stavu jednotky. Vkladanou
čipovou kartou môže byť bežná platobná karta alebo špeciálna karta vydaná prevádzkovateľom
systému.

Poskytnuté služby môžu byť vopred predplatené alebo sú platby uhrádzané (fakturované) dodatočne.
V prvom prípade sú platby odpočítavané z  čipovej karty vloženej vo vozidle (elektronická peňaženka)
alebo sú jednotlivé sumy jednorazovo odúčtované z externého účtu používateľa zriadenom
v komerčnom peňažnom ústave (Obr. 4a). Prevažná väčšina EFC systémov využíva systém
predplatených služieb, pretože spôsoby založené na dodatočnom výbere poplatkov vykazujú vyšší
podiel hotovostných platieb, vyššie riziká súvisiace s ich vymožiteľnosťou a vyšší počet používateľov
využívajúcich služby systému iba zriedkavo. Dodatočné vymáhanie platieb je vhodné v prípade
prechodu neregistrovaných vozidiel, kde zaznamenané EČV poslúži k identifikácii vlastníka vozidla,
ktorému sa zašle účet. V praxi sú samozrejme možné kombinácie viacerých spôsobov platieb, vrátane
zahrnutia napr. manuálnych vyberania poplatkov.
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a)  b)  

Obr. 4 Systém s platbami: a) vopred,  b) dodatočne

Vypovedacia hodnota Obr. 4 je minimálna v dôsledku veľmi hrubého zjednodušenia. Skutočný
integrovaný platobný systém EFC má podobu platformy štandardizovanej na úrovni EÚ v technickej
komisii CEN TC278. Súčasťou skupiny štandardov spracovaných v pracovnej skupine WG1
„Electronic Fee Collection“ sú aj metódy pre výmeny informácií o elektronickej platbe, tak medzi
jednotlivými dopravnými operátormi (prevádzkovateľmi platených dopravných služieb) ako aj medzi
jednotlivými platobnými systémami (peňažné úrady). Informačný a koncepčný (nie technický) model
systému EFC, v rámci ktorého možno zahrnúť tak GSM ako aj DSRC prístupy, je známy z projektu
KAREN (resp. FRAME) ako tzv. „pentagonská koncepcia“ [12].

GNSS/CN technológia

Globálny navigačný družicový systém s bunkovým mobilným systémom (Global Navigation Satellite
System/Cellular Network, GNSS/CN) rozpoznáva platené úseky infraštruktúry pomocou systému
satelitnej lokalizácie (Obr. 5). Informácia o prejdených úsekoch (segmentoch) sa posiela do
centrálneho systému spracovania, najčastejšie pomocou siete mobilných operátorov (Global System
for Mobile Communications, GSM). Vozidlá sú vybavené palubnou jednotkou, ktorá je v porovnaní
s DSRC jednotkami technicky zložitejšia. Cestnú sieť netreba vybavovať fyzickými kontrolnými
bránami - sú nahradené virtuálnymi mýtnymi bodmi. Systémy s družicovou lokalizáciou sú závislé na
presnosti určenia polohy. Celosvetovo sa v súčasnosti využíva systém 24 družíc USA na určovanie
geografickej polohy (Global Positioning System, GPS). Vyššia presnosť by sa mala dosiahnuť
spustením presnejšieho a spoľahlivejšieho európskeho systému rádiovej navigácie GALILEO, ktorý
bude využívať systém 30 družíc vo výške 24 000 km.
Spôsob, akým je realizovaná platobná transakcia a jej kontrola sú v podstate rovnaké ako v systéme
DSRC. K dispozícii je viacero spôsobov realizovateľných cez digitálny mobilný komunikačný systém
GSM. Výška poplatku sa určuje na základe porovnania aktuálnej polohy vozidla zistenej cez GPS
(vysielanej do palubnej jednotky OBU) so zoznamom virtuálnych kontrolných (platobných) brán.
Väčšina systémov počíta s mesačným vyúčtovaním, ktoré vykoná oblastný operátor systému EFC
formou faktúry.
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Obr. 5 Bloková schéma systému GNSS-CN

1.2 Praktické realizácie

Predstavu o realizovateľnosti, efektívnosti a celkovej úspešnosti nasadenia jednotlivých technológií
možno získať na základe vyhodnotenia skúseností zahraničných prevádzkovateľov konkrétnych
systémov EFC. Prvé aplikácie elektronického systému výberu poplatkov EFC boli zamerané na
spoplatnenie mestských ciest a neskôr diaľnic v USA, Kanade, Austrálii a v  západnej Európe.
V súčasnosti sú rozšírené v 25 krajinách sveta [1]. Najrozšírenejšie sú systémy založené na
mikrovlnnej DSRC technológii v pásme 5,8 GHz – ide o cca 75% zo všetkých systémov EFC.
Konkrétne systémy boli nasadené v Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Chorvátsku,
Nórsku, Poľsku, Slovinsku, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku, Turecku a Veľkej Británii.
V ďalších krajinách sa zavedenie systémov EFC pripravuje (napr. v susednej ČR už prebieha výstavba
kontrolných brán). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vďaka 30-ročnému vývoju DSRC
technológie nasadenie a používanie týchto systémov potvrdilo vysokú mieru spoľahlivosti pri použití
na presne definované úseky ciest a objem vybraných poplatkov presiahol očakávania
prevádzkovateľov v priemere o dvojnásobok oproti plánu. Európska štandardizácia DSRC technológie
pre použitie v systémoch elektronického výberu cestných poplatkov vytvorila predpoklady na riešenie
problému vzájomnej prepojiteľnosti systémov od rôznych výrobcov.
Využívanie satelitnej technológie v európskych systémoch EFC v širšom meradle možno očakávať až
po spustení európskeho satelitného systému Galileo v roku 2008. Ako príklad krajiny implementujúcej
satelitný EFC systém možno uviesť Nemecko, ktoré uvádza do prevádzky systém Toll Collect. Ten
využíva na  určenie aktuálnej polohy vozidla družicový navigačný systém GPS s mobilnou
komunikáciou GSM. Elektronický automatický výber platby je prostredníctvom palubnej jednotky
OBU so zabudovanými prvkami GPS a DSRC pre infračervený a mikrovlnný  prenos dát. OBU sa
dodáva zdarma, používateľ platí len náklady na inštaláciu vo vozidle. Manuálny systém platby pre
vozidlá bez OBU je umožnený registráciou cez internet alebo platbu na 3500 termináloch v Nemecku i
v zahraničí. Bez registrácie je možné predplatenie mýta na termináloch v hotovosti a platobnými
kartami. Tarif za prejdenú vzdialenosť je znížený pre vozidlá s nižšími emisiami a je rozdielny pre 2
kategórie vozidiel podľa počtu náprav, [2][3].
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Kombinácia oboch systémov (hybridný systém DSRC + GPS/GSM) sa používa zatiaľ iba v malej
miere. Základom je DSRC technológia, systémy GPS/GSM spolu s tachografom (slúžiacim pre
záznam počtu prejdených kilometrov) sa využívajú iba na kontrolu prejdenej vzdialenosti. Spoločná
palubná jednotka OBU pre obidva systémy je predpokladom požadovanej budúcej interoperability  a
flexibility jednotného európskeho systému EFC.
Podrobnejší prehľad konkrétnych systémov EFC vo vybraných európskych štátoch možno nájsť napr.
v prílohe 3 lit. [1].

1.3 Porovnanie systémov DSRC a GSSN/CN - výhody a nevýhody

Obidve opísané technológie, príp. ich kombinácia alebo doplnenie o ďalšie technológie, majú svoje
výhody aj nevýhody. Nasledujúca tabuľka uvádza súhrn tých najčastejšie uvádzaných, ako ich
deklarujú zástancovia resp. odporcovia tej ktorej technológie [1][2].

Technológia
Porovnávaný parameter DSRC GSSN/CN
Existujúce úspešné aplikácie vysoký počet nedostatok
Záruka spoľahlivosti a efektívnosti vysoká nízka
Finančné a technologické riziko nižšie vyššie
Uzavretosť systému uzavretý otvorený
Vstupné náklady na vybudovanie
systému

nižšie vysoké

Adaptabilita na rozširovanie cestnej
infraštruktúry

nízka (vysoké náklady na technické
zmeny, menej vhodné pre cestnú sieť

s veľa vjazdmi a výjazdmi)

vysoká

Cena palubnej jednotky (OBU) nízka (1 až 2 tis. Sk) vysoká (cca 20 tis. Sk)
Vstupné náklady pre používateľa nízke premietnu sa do ceny vozidla
Prevádzkové náklady nižšie vyššie
Typ platby elektronická peňaženka alebo

externý účet
externý účet alebo platba cez

mobilného operátora
Kontrola výberu / postihnuteľnosť
neplatičov

porovnateľná (vysoká efektívnosť
vďaka nasadeným systémom

dohľadu)

porovnateľná (potreba špeciálnych
kontrolných miest na snímanie EČV

neplatičov)
Údržba infraštruktúry vyššia nižšia
Štandardizácia a existujúca legislatíva existuje v štádiu tvorby
Používané prenosové siete prenajaté okruhy pevných sietí verejné mobilné komunikačné

systémy
Rozšíriteľnosť na ďalšie kategórie
vozidiel (osobné automobily)

bezproblémová možná

Potreba trvalého sieťového napájania
v mýtnom bode

áno –

Rozšíriteľnosť o ďalšie telematické
aplikácie

čiastočná širšie možnosti

Spôsob informovania používateľa
o zaplatení mýta

displej OBU alebo externý displej
v mieste kontrolnej brány

prostredníctvom služieb mobilného
operátora

Spôsob určovania aktuálnej pozície prechod statickou bránou (pozícia
brány)

satelitná navigácia (zemepisné
súradnice)

Detekcia a identifikácia vozidla komparácia údajov z OBU
a subsystému dohľadu

iba na základe údajov z OBU

Kompatibilita a interoperabilita v rámci
Európy a navzájom

čiastočná ? (perspektíva)

Perspektívnosť (budúcnosť) nižšia vyššia (odporúčanie EK)

Tab. 1 Porovnanie technológií DSRC a GSSN/CN
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Uvedený prehľad porovnávaných parametrov rozhodne nie je vyčerpávajúci a určite ho bude možné
doplniť o mnohé ďalšie, ktorých splniteľnosť alebo nesplniteľnosť je predmetom diskusií na každom
významnejšom fóre, kde sa stretávajú reprezentanti (výrobcovia, dodávatelia, prevádzkovatelia)
obidvoch „súperiacich“ technológií. Podobnú výmenu názorov možno očakávať aj na konferencii e-
Toll Slovakia ‘06.

1.4 Legislatívny rámec

Európska únia presadzuje jednotný systém spoplatňovania a financovania dopravnej infraštruktúry.
K základným dokumentom vymedzujúcim rámec tohto systému patria:
a) Smernica 2004/52/ES Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických mýtnych

systémov v spoločenstve;
b) Biela kniha Európskej dopravnej politiky pre rok 2010;
c) Smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými

nákladnými vozidlami (Eurovignette);
V oblasti štandardizácie stojí za povšimnutie systém predbežných európskych noriem (ENV), ktoré sa
priamo alebo čiastočne zaoberajú definíciou systémov EFC založených na technológiách DSRC
a GNSS/CN:
• ENV 12834: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated Short-Range

Communication (DSRC) - Application Layer, 1997
• ENV 1545-2: Identification card systems - Surface transport applications - Part 2: Transport

payment related data elements, 1998
• ENV ISO 14906: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Electronic Fee Collection

(EFC) - Application interface definition for dedicated short range communications, 1998
• ENV 1545-1:  Identification card systems - Surface transport applications - Part 1: General data

elements, 1998
• ENV ISO 14816: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT), Automatic Vehicle and

Equipment Identification - Numbering and data structures, 2000
• ENV ISO 17575:  Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) – Electronic Fee Collection

(EFC) – Application Interface Definition for Global Navigation Satellite Systems and Cellular
Networks (GNSS/CN), 2001

• ENV ISO 14904: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Electronic Fee Collection -
Interface specification for clearing between operators, 2001

2. POŽIADAVKY NA IMPLEMENTÁCIU EFC V SR

2.1 Dôvody pre zavedenie systému EFC v Slovenskej republike

V súčasnosti sú predmetom spoplatnenia vymedzené úseky slovenských diaľnic, ciest pre motorové
vozidlá a ciest I. triedy. Úhrada je vyberaná formou zakúpenia diaľničnej nálepky bez ohľadu na dĺžku
používanej komunikácie, skutočný čas používania a počet realizovaných jázd, podľa aktuálne platného
sadzobníka. Poplatky sú tak diferencované iba podľa charakteristík konkrétnych vozidiel. Preto je
systém zaradený medzi prechodné systémy spoplatňovania používateľov dopravnej infraštruktúry.
Dôvody, prečo by sa mal tento spôsob zmeniť, sú viaceré [7][8][9]:
a) jednoznačný trend v rámci EÚ, vrátané existujúceho a pripravovaného legislatívneho rámca, ktorý

smeruje k výkonovému spoplatneniu;
b) princíp spravodlivejšieho spoplatnenia podľa skutočne prejdenej vzdialenosti a typu vozidla;
c) úspora palív a redukcia emisií výfukových plynov vďaka vyššej plynulosti dopravy – pozitívny

dopad na kvalitu životného prostredia;
d) harmonizácia vstupných podmienok jednotlivých druhov dopravy (zvýšenie výhodnosti

železničnej nákladnej dopravy);
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e) poskytovanie kvalitnejších služieb zákazníkom a zjednodušenie spôsobu platby (z pohľadu
zákazníka);

f) jednoduchšia realizácia zmien taríf (podľa dennej doby, ekologickej citlivosti trasy), väčšia
diferencovateľnosť poplatkov, efektívnejšie znižovanie externých nákladov (t.j. znečistenie
ovzdušia, dopravné nehody, hluk, vplyv na krajinu a prírodu, pôsobenie na zmenu klímy);

g) dokonalejší nástroj uplatňovania dopravnej politiky štátu a regulácie predpokladaného nárastu
dopravných prúdov tranzitnej nákladnej dopravy po zavedení EFC systémov v susedných
krajinách;

h) urýchlenie dostavby siete diaľnic a rýchlostných ciest do zaostalých regiónov Slovenska pri
zníženej potrebe verejných zdrojov;

i) zvýšenie účinnosti kontrolného systému a posilnenie princípu „používateľ platí“;
j) zvýšená kontrola účtovníctva vďaka centralizácii zákazníckych účtov.

Realizovať výkonové spoplatnenie by bolo principiálne možné aj prostredníctvom manuálneho
výberu, ako sa to deje v niektorých krajinách. Elektronický výber poplatkov v porovnaní s manuálnym
systémom však vykazuje ďalšie početné výhody, napr.:
• nižšie nároky na zamestnanosť obslužného personálu;
• menšie priestorové nároky na inštaláciu technických zariadení;
• nižšie náklady na výber poplatkov;
• eliminácia alebo redukcia vzniku kolón vozidiel vytvárajúcich sa pred miestami (manuálneho)

výberu poplatkov vďaka zrýchlenej obsluhe používateľov.

2.2 Požiadavky na budúci systém elektronického výberu mýta v SR

Je zrejmé, že pri výbere budúceho systému EFC implementovaného v podmienkach cestnej siete SR
nebude predpísaná konkrétna technológia. Úlohou budúcich potenciálnych dodávateľov bude
preukázať, že nimi ponúkané riešenia spĺňajú požiadavky definované zadávateľom. Pri zohľadnení
vyššie uvedených skutočností a dostupných informačných zdrojov možno sformulovať súhrn
požiadaviek, ktoré reálne prichádzajú do úvahy. V členení zľava doprava nasledujúca tabuľka (Tab. 2)
uvádza vlastnosť, ktorej sa požiadavka dotýka, vlastnú požiadavku a informačný zdroj, z ktorého bola
požiadavka prebratá. Z pohľadu autorov uvedený súhrn predstavuje hlavný prínos tohto príspevku,
pretože údaje v nej uvedené môžu byť využité zodpovednými inštitúciami (zadávateľom) pri
definovaní požiadaviek na budúci slovenský systém elektronického vyberania cestných poplatkov.

VLASTNOSŤ POŽIADAVKA ZDROJ POŽIADAVKY
1. Národné špecifiká,

odlišnosti
jednotný systém spoplatnenia používateľov dopr.
infraštruktúry v EÚ

Uzn. vlády SR č.1035/2002

2. Adresovanie
spoplatnenia

Elektronickým výberom mýta spoplatniť nielen vozidlá nad
12 t, ale aj nad 3,5 t

Smernice EK

3. Štandardizácia
technológie EFC v EÚ

mikrovlnná technológia DSRC 5,8GHz Materiál „Koncepcia
zavedenia systému
elektronického výberu mýta v
SR“, predložený MDPT do
medzirezortného
pripomienkovania v 7/2005

4. V súčasnosti
používané technológie
pre EFC

1. mikrovlnná technológia DSRC 5,8GHz
2. bunkový mobilný systém GNSS/CN s GPS

a spojenie OBU s infraštruktúrou pomocou GSM
3. kombinácia 1 + 2

5. Interoperabilita
použitých technológií

Systémy zavedené po 1.1.2007 povinne na báze:
1. satelitné určovanie polohy
2. GSP-GPRS (GSM TS 03.60/23.060)

Smernica 2004/52/ES
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3. 5,8 GHz mikrovlnná technológia
Pre systémy zavedené po 1. 7. 2005 sa odporúča 1 + 2

6. Palubné zariadenia
(OBU)

• interoperabilné
• dostupné
• vhodné aj pre iné technológie
• bez dodatočného zaťaženia používateľov
• bez diskriminácie používateľov

Smernica 2004/52/ES

7. Nediskriminácia
používateľov

Mýto alebo používateľské poplatky nesmú byť priamo
alebo nepriamo diskriminačné z dôvodu štátnej príslušnosti
alebo miesta, pôvodu alebo určenia vozidla.

Smernica 1999/62/ES, čl. 7/4

8. Spôsob uplatňovania
poplatkov

Zabrániť akýmkoľvek povinným prehliadkam a kontrolám
na hraniciach vo vnútri EÚ. Realizácia platby 24 hod.
denne všetkými obvyklými platobnými prostriedkami
(aspoň vo väčších platobných miestach)

Smernica 1999/62/ES, čl. 7/4

9. Bezpečnosť dopravy
pri realizácii EFC

Povinne také zariadenia v platobných miestach, aby boli
dodržané bežné normy cestnej bezpečnosti

Smernica 1999/62/ES, čl. 7/9

10. Rozsah spoplatnenia
cestnej siete

Pre ťažké nákladné vozidlá: diaľnice, cesty pre mot.
vozidlá, tunely, cesty 1. tr. cez horské priechody. Ďalšie
úseky ciest 1. tr. až po súhlase EK alebo novelizáciou
1999/62/ES

Smernica 1999/62/ES, čl.
7/2a

11. Kategorizácia
spoplatnených vozidiel

Pôvodne len nákladné vozidlá nad 12 t, po rozšírení:
1. všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
2. najneskôr od 1. 6. 2009 aj vozidlá prepravujúce viac

než 9 osôb vrátane vodiča.
3. všetky ostatné vozidlá (t.j. aj pod 3,5 t) najneskôr od

1. 6. 2011

Smernica 1999/62/ES, čl. 2d,
rozšírenie v Smernici
2004/52/ES

12. Kompetencie na
kontrolu platiteľov mýta

Kontrolný orgán správcu výberu.
Ak sa nezistí skutočne prejdená vzdialenosť, vyrubí mýto
pre trasu 350 km príslušnej kategórie

Návrh zákona o zmene
a doplnení zákona č.
135/1961 Zb. podľa materiálu
„Koncepcia zavedenia
systému elektronického
výberu mýta v SR“,
predloženého MDPT do
medzirezortného
pripomienkovania v 7/2005

13. Základné požiadavky
na technológiu

� transparentný a nediskriminačný výpočet výšky mýta
� výber mýta automatickou transakciou cez povinnú

OBU
� efektívna kontrola výšky a výberu mýta
� spoľahlivá komunikácia v systéme
� ochrana a bezpečnosť systému
� možnosť rozvoja systému pre nové technológie

Materiál „Koncepcia
zavedenia systému
elektronického výberu mýta v
SR“, predloženého MDPT do
medzirezortného
pripomienkovania v 7/2005

14. Povinnosti zhotoviteľa,
prevádzkovateľa
(operátora) systému

� vybudovanie, prevádzka a údržba systému
� činnosti pre určenie polohy vrátane finančných tokov
� kontroly funkčnosti palubnej jednotky
� spracovanie platobných transakcií
� inkasovanie mýta s minimálnou účinnosťou výberu

od 95% vozidiel
� podpora používateľov
� informačné služby

Materiál „Koncepcia
zavedenia systému
elektronického výberu mýta v
SR“, predloženého MDPT do
medzirezortného
pripomienkovania v 7/2005

15. Komparatívne výhody
GNSS/CN

� nižšie náklady na rozširovanie spoplatnenej siete
� kontrola výberu je rovnaká ako pri DSRC
� podporuje telematické aplikácie
� budúca podpora systému v EU

Materiál „Koncepcia
zavedenia systému
elektronického výberu mýta v
SR“, predloženého MDPT do
medzirezortného
pripomienkovania v 7/2005

16. Komparatívne výhody � nižšie vstupné náklady Materiál „Koncepcia
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DSRC � nižšie prevádzkové náklady
� kontrola výberu je rovnaká ako pri GNSS/CN
� OBU je mnohonásobne lacnejšia a jednoduchšia
� systém je v EU štandardizovaný

zavedenia systému
elektronického výberu mýta v
SR“, predloženého MDPT do
medzirezortného
pripomienkovania v 7/2005

Ak je to technicky možné, mohli by byť kombinované s el.
tachografom, službou eCall

Smernica 2004/52/ES,
dôvodová preambula, odst.
11)

17. Vlastnosti OBU

Musia byť kompatibilné so všetkými systémami členských
štátov EU a vhodné na používanie vo všetkých typoch
vozidiel

Smernica 2004/52/ES, Čl.2,
odst.2

18. Spracovanie osobných
údajov

Musí byť v súlade so Smernicou EP a RE 95/46/EHS
z 24.10.1995 a Smernicou EP a RE 2002/58/ES
z 12.07.2002

Smernica 2004/52/ES,
dôvodová preambula, odst.
17)

19. Systémy EFC majú
spĺňať kritériá

� systém EFC otvorený pre budúce systémové
a technologické vylepšenia bez nákladného upgradu

� zanedbateľné náklady pre komerčných
a súkromných používateľov voči výhodám

� zavedenie systému nesmie byt diskriminačné voči
domácim a cudzím používateľom

Smernica 2004/52/ES,
dôvodová preambula, odst.
19)

20. Aby bolo možné
realizovať Európsku
elektronickú mýtnu
službu, musí každý
zhotoviteľ
(prevádzkovateľ)
deklarovať technické
aspekty:

1. Prevádzkový poriadok služby
� účasť na službe
� pokyny na obsluhu, inštalovanie a pripojenie

OBU vo vozidle
� spôsob spracovania transakcií
� postup na opätovní získanie údajov pri poruche

alebo zlyhaní zariadenie
� kontrolné systémy
� spôsob faktúrovania a inkasovania splatných

čiastok
� servis pre zákazníkov
� vymedzenie úrovne služby zákazníkom

2. Funkčnú špecifikáciu služby:
� popis funkcií OBU

3. Technickú špecifikáciu
� OBU a pozemného zariadenia
� normy, certifikačný postup a obmedzenia

4. Transakčné modely:
� transakčné algoritmy pre každý druh mýta
� určenie údajov vymieňaných medzi OBU

a pozemným zariadením
� formát dát

5. Opatrenia pre zabezpečenie dostupnosti OBU pre
všetkých účastníkov

Príloha ku Smernica
2004/52/ES

21. Zhoda navrhovaného
riešenia s platnými
normami a
štandardami CEN a
ISO

1. Architektúra systému:
� ENV ISO 14904 „Automatický výber poplatkov-

transakcie medzi operátormi“
� ENV ISO 14906 „Elektronické vybírání poplatků -

rozhraní pro aplikace DSRC“
� ENV ISO 14907 „Elektronické vybírání poplatků -

postupy pro testování zařízení“
2. Technológia DSRC:

� ENV 12 253 „RTTT  DSRC - Fyzická vrstva v
pásmu 5,8 GHz“

� ENV 12 834 „RTTT  DSRC - Aplikační vrstva“
� ENV 12 795 „RTTT  DSRC - Datová linka:

přístup a logické řízení“
3. Technológia GNSS/CN:

Přibyl, P.: Vybrané metody
pro analýzu zavádění
výkonového spoplatnění, In:
Zborník zo seminára
Elektronické spoplatňovanie
dopravnej infraštruktúry, ŽU,
09.12.2004
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� 17575 Application Interface Definition for Global
Navigation Satellite Systems and Cellular
Networks (GNSS/CN)

22. Otvorenosť pre pridané
služby

1. Systémy DSRC i GNSS/CN
� meranie rýchlosti
� sledovanie dopravy on-line
� určenie cestovnej doby (stupeň dopravy,

identifikácie excesov, prieskum intenzity,
smerové prieskumy)

� identifikácia odcudzených vozidiel
� váženie za jazdy a identifikácia vozidla
� kontrola platby daní a poplatkov
� platba za čerpanie PHM a parkovanie
� povolenie vjazdu do areálu

2. Systém GNSS/CN
� sledovanie stavu vozovky
� monitorovanie vozového parku
� sledovanie prepravy nebezpečného nákladu
� núdzové tlačidlo eCall
� Obmedzenie rýchlosti vozidla, varovanie vozidla

pred prechodom

Přibyl, P.: Vybrané metody
pro analýzu zavádění
výkonového spoplatnění, In:
Zborník zo seminára
Elektronické spoplatňovanie
dopravnej infraštruktúry, ŽU,
09.12.2004

23. Váhy hlavných
komparatívnych
technických kritérií

1. Technologické riziko:  0,4
2. Kompatibilita a interoperabilita v rámci EU: 0,1
3. Vzájomná kompatibilita systémov GNSS/CN a DSRC:

0,06
4. Flexibilita pri rozšírení (sadzby, dĺžka siete, druhy

vozidiel): 0,2
5. Používateľská prívetivosť (rozhranie, montáž, opravy,

možnosti distribúcie OBU): 0,1
6. Otvorenosť pre iné aplikácie technológie v riadení

a plánovaní dopravy: 0,14

Přibyl, P.: Vybrané metody
pro analýzu zavádění
výkonového spoplatnění, In:
Zborník zo seminára
Elektronické spoplatňovanie
dopravnej infraštruktúry, ŽU,
09.12.2004

24. Pridané telematické
služby

Bez súhlasu štátu bude dodávateľovi, zhotoviteľovi
a prevádzkovateľovi EFC zakázané prevádzkovať
telematické služby.

Zásady MD ČR pro zadávací
dokumentaci pro výběrové
řízení na systém výkonového
zpoplatnění. In: Projekt
zavedení výkonového
zpoplatnění užívání
pozemních komunikací v ČR,
Zborník zo seminára
Elektronické spoplatňovanie
dopravnej infraštruktúry, ŽU,
09.12.2004

Tab. 2 Súhrn možných požiadaviek na budúci systém EFC na Slovensku

2.3 Aktivity Žilinskej univerzity v oblasti IDS a EFC

V období posledných niekoľkých rokov boli a sú na pôde Žilinskej univerzity úspešne riešené mnohé
projekty z oblasti dopravnej telematiky (inteligentných dopravných systémov), v rámci ktorých bola
venovaná určitá pozornosť aj otázkam elektronického výberu poplatkov. Autori príspevku, ktorí sú
pracovníkmi Katedry riadiacich a informačných systémov na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej
univerzity, považujú za vhodné spomenúť na tomto mieste aspoň niektoré z riešených projektov, do
riešenia ktorých bolo alebo je ich pracovisko zapojené a ktoré viac alebo menej súvisia s vyššie
diskutovanou problematikou:
• Prvá štúdia systému spoplatnenia diaľníc v SR – technológia [8] bola vypracovaná už v roku 1998

pracovníkmi Elektrotechnickej fakulty ŽU na základe zmluvy HČ EF/4/98. Objednávateľom
štúdie bolo GR SSC Bratislava. Štúdia obsahovala zmapovanie vtedajšieho stavu z pohľadu
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dostupných technológií, návrhy a odporúčania pre budúcu možnú implementáciu. Pre zaujímavosť
možno uviesť, že ako najvhodnejší sa v tom čase javil systém švédskeho dodávateľa Combitech
Traffic Systems.

• Úloha aplikovaného výskumu vedecko-technického projektu č. AV/819/2002 s názvom
„Technológie a služby inteligentnej dopravy v podmienkach SR (TaSID)“. Projekt bol riešený na
Žilinskej univerzite v rokoch 2002 – 2005 a jeho ciele boli stanovené tak, aby sa vytvorili čo
najlepšie predpoklady pre vytváranie technológií a služieb inteligentnej dopravy v podmienkach
SR na báze systémov integrovaných dopráv. Niekoľko čiastkových úloh projektu TaSID bolo tiež
venovaných problematike EFC systémov. V rámci nich bol napr. vytvorený objektovo orientovaný
modelu služby „Elektronický výber poplatkov za využívanie dopravnej infraštruktúry“. Taktiež
bolo riešené poskytovanie platených služieb prostredníctvom mobilných zariadení, boli
identifikované služby IDS pre podmienky SR apod.

• Úloha s názvom „Inteligentné dopravné systémy“ riešená na základe zmluvy ZOD č. 472
VÚD/2002 s Výskumným ústavom dopravným, a.s. Žilina;

• Projekt „Coordination and Stimulation of Innovative ITS Activities in Central and Eastern
European Countries“ (CONNECT) riešený ako európsky TEN-T program EK na základe zmluvy
č. 472 medzi ŽU a VÚD Žilina, a.s. Doba riešenia je 2005-2007 a s vyššie diskutovanou
problematikou najužšie súvisí vývoj a experimentálne overenie palubnej jednotky (OBU) pre
vozidlá prepravujúce nebezpečný náklad;

• Projekt s názvom „Aplikácie systémov GPS v železničnej doprave“ riešený v spolupráci s
Technische Universität Braunschweig, Institut für Verkehrssicherheit und
Automatisierungstechnik (IVA), v rámci ktorého boli realizované praktické skúšky zariadenia na
zisťovanie polohy železničných vozidiel DemoOrt vo Vysokých Tatrách za reálnych
prevádzkových, klimatických a geografických podmienok;

• Projekt Slovenskej grantovej agentúry VEGA č. 1/1044/04 "Teoretický aparát pre implementáciu
princípov e-Safety do inteligentných dopravných systémov" riešený v rokoch 2004-2006;

• Rad ďalších čiastkových výskumných projektov venovaných problematike dopravne
telematických aplikácií ako aj doktorandských a diplomových prác z predmetnej oblasti.

3. ZÁVER

Vzhľadom na urgentnú potrebu urýchlenia dostavby siete diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku
a presadzovanie jednotného systému spoplatňovania cestnej infraštruktúry v EÚ sa javí urýchlené
zavedenie systému elektronického výberu mýta za používanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií podľa prejazdenej  vzdialenosti pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti ako jediný
správny krok. Článok bol spracovaný s cieľom prispieť do diskusie o tom, ako by mal (resp. mohol)
tento systém vyzerať a aké požiadavky by mal spĺňať. Možno konštatovať, že pred významnými
slovenskými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou EFC, hlavne pred MDPaT SR a Národnou
diaľničnou spoločnosťou, a.s., do kompetencie ktorých táto agenda spadá, stojí rad mimoriadne
aktuálnych úloh, z ktorých mnohé už boli alebo ešte len budú splnené [4]:
a) v ekonomickej oblasti: určiť náklady na zriadenie / prevádzku, výnosy;
b) v legislatívnej oblasti:

• dopracovať paragrafové znenie Zákona o zavedení elektronického mýta;
• organizovať spoluprácu s EESS;
• zohľadniť právne aspekty internacionalizácie elektronického mýta;
• pripraviť memorandá porozumenia s partnermi v projekte;
• určiť / zriadiť orgán štátnej kontroly výberu mýta;

c) v oblasti architektúry služby EFC z pohľadu cezhraničnej výmeny informácií definovať:
• komunikačnú architektúru EFC;
• dohľad;
• clearing;

d) v oblasti technologickej špecifikovať podrobnú komunikačnú architektúru systému EFC:
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• optimálne umiestnenia kontrolných stanovíšť / mobilné stanovištia;
• podrobný návrh domácej OBU s prihliadnutím na potreby interoperability;
• opis a návrh všeobecného rámca (procedurálnej, obsahovej a technickej architektúry) z

hľadiska jednotlivých krajín a ich požiadaviek na interoperabilitu;
• návrh spoločnej otvorenej platformy pre interoperabilitu spoplatňovania ciest pre sieť

vybraných operátorov;
• návrh na certifikáciu palubnej jednotky;

e) pripraviť testovanie služby Elektronické mýto;
f) digitálne mapy - napĺňať priestorovú databázu reálnymi údajmi.

K implementácii konkrétneho systému povedie postupnosť krokov: príprava tendrovej dokumentácie,
prijatie nevyhnutných legislatívnych opatrení, verejné obstaranie zhotoviteľa a prevádzkovateľa,
realizácia výstavby na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách, realizácia výstavby na cestách I.
triedy, uvedenie systému do skúšobnej prevádzky v novom určenom termíne (pôvodne v júli 2006).

Tento príspevok bol spracovaný s podporou Slovenskej grantovej agentúry VEGA, grant č. 1/1044/04
"Teoretický aparát pre implementáciu princípov e-Safety do inteligentných dopravných systémov"
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