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Hlavné dôvody zavedenia elektronickéhoHlavné dôvody zavedenia elektronického
výberu mýta na Slovenskuvýberu mýta na Slovensku

�� Spravodlivé spoplatnenie užívateľov priamo úmerné dobeSpravodlivé spoplatnenie užívateľov priamo úmerné dobe
používania spoplatnenej infraštruktúry a typu vozidlapoužívania spoplatnenej infraštruktúry a typu vozidla

�� Riadenie a regulácia predpokladaného nárastu dopravnýchRiadenie a regulácia predpokladaného nárastu dopravných
prúdov tranzitnej nákladnej dopravyprúdov tranzitnej nákladnej dopravy

�� Zvýšeným prímom zo spoplatnenia urýchliť výstavbu aZvýšeným prímom zo spoplatnenia urýchliť výstavbu a
dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciestdobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest

�� Zníženie potreby verejných zdrojov na urýchlenie rozvojaZníženie potreby verejných zdrojov na urýchlenie rozvoja
zaostalých regiónov dostavbou diaľničnej sietezaostalých regiónov dostavbou diaľničnej siete



Základný a najdôležitejší parameter preZákladný a najdôležitejší parameter pre
implementáciu mýtneho systému v SRimplementáciu mýtneho systému v SR

Vytvorené vhodné legislatívne prostredie, ktoréVytvorené vhodné legislatívne prostredie, ktoré
jednoznačne definuje a upravuje jednotlivéjednoznačne definuje a upravuje jednotlivé

oblasti vrátane vzájomných väzieb v rámci systémuoblasti vrátane vzájomných väzieb v rámci systému
elektronického výberu mýtaelektronického výberu mýta



Základné východiská systému elektronickéhoZákladné východiská systému elektronického
výberu mýta v súlade s legislatívou EÚvýberu mýta v súlade s legislatívou EÚ

�� Vymedzenie rozsahu spoplatnenej siete v zmysle platnejVymedzenie rozsahu spoplatnenej siete v zmysle platnej
legislatívy EÚlegislatívy EÚ

�� Stanovenie jednotlivých kategórií spoplatnenýchStanovenie jednotlivých kategórií spoplatnených
motorových vozidiel a jazdných súprav s celkovoumotorových vozidiel a jazdných súprav s celkovou
hmotnosťou nad  3,5thmotnosťou nad  3,5t

�� Stanovenie sadzby mýta za 1km, diferencované voStanovenie sadzby mýta za 1km, diferencované vo
vzťahu k nákladom vyvolaných degradáciou vozoviek avzťahu k nákladom vyvolaných degradáciou vozoviek a
znečisťovaniu životného prostredniaznečisťovaniu životného prostrednia

�� Zaistenie technických požiadaviek interoperability priZaistenie technických požiadaviek interoperability pri
zabezpečení vývoja technológie, rozšírenia spoplatnenejzabezpečení vývoja technológie, rozšírenia spoplatnenej
siete a kategórií vozidielsiete a kategórií vozidiel



Základné východiská systému elektronickéhoZákladné východiská systému elektronického
výberu mýta z pohľadu výberu mýta z pohľadu obstarávatelaobstarávatela služby služby

   Ekonomická efektívnosť zavedenia   Ekonomická efektívnosť zavedenia
systému elektronického výberu mýtasystému elektronického výberu mýta

Poskytnutie služby takým systémom, ktorý dokážePoskytnutie služby takým systémom, ktorý dokáže
maximalizovať zisk za užívanie spoplatnenejmaximalizovať zisk za užívanie spoplatnenej

infraštruktúry počas celej doby trvania zmluvy na dodávkuinfraštruktúry počas celej doby trvania zmluvy na dodávku
službyslužby



Ekonomická efektívnosť zavedenia systémuEkonomická efektívnosť zavedenia systému
elektronického výberu mýtaelektronického výberu mýta

Výnosy Výnosy (maximalizovať)(maximalizovať)

�� rozsah spoplatnenej sieterozsah spoplatnenej siete
�� výška sadzby mýta avýška sadzby mýta a

možnosť diferenciáciemožnosť diferenciácie
sadziebsadzieb

�� funkčnosť a účinnosťfunkčnosť a účinnosť
systémusystému

�� dôraz na rýchlejšiedôraz na rýchlejšie
dobudovanie úsekov D adobudovanie úsekov D a
R s vysokou intenzitouR s vysokou intenzitou

Náklady Náklady (minimalizovať)(minimalizovať)

�� eliminácia rizík projektu,eliminácia rizík projektu,
ktoré by sa mohli odraziť vktoré by sa mohli odraziť v
cene za dodanie službycene za dodanie služby

�� eliminácia zmeny cenyeliminácia zmeny ceny
dodania služby pri zmenedodania služby pri zmene
podmienok jej poskytnutiapodmienok jej poskytnutia

�� definovanie vhodnej dĺžkydefinovanie vhodnej dĺžky
obdobia, počas ktorej budeobdobia, počas ktorej bude
služba poskytovanáslužba poskytovaná

Zisk je závislí najmä na výške súvisiacich výnosov a nákladovZisk je závislí najmä na výške súvisiacich výnosov a nákladov



Základné oblasti systému elektronickéhoZákladné oblasti systému elektronického
výberu mýta v podmienkach na Slovenskuvýberu mýta v podmienkach na Slovensku

�� výber poplatkov (mýta) zo spoplatnenej siete vo vzťahuvýber poplatkov (mýta) zo spoplatnenej siete vo vzťahu
k vlastníckym právam – viacero vlastníkovk vlastníckym právam – viacero vlastníkov

�� optimálna štruktúra sadzieb mýta vo vzťahu k úsekomoptimálna štruktúra sadzieb mýta vo vzťahu k úsekom
spoplatnenej sieti a rôznemu typu vozidielspoplatnenej sieti a rôznemu typu vozidiel

�� povinná technická vybavenosť najmä u užívateľovpovinná technická vybavenosť najmä u užívateľov
spoplatnenej sietespoplatnenej siete

�� efektívna kontrola výberu mýta s dôrazom na úspešnosťefektívna kontrola výberu mýta s dôrazom na úspešnosť
systému a schopnosť vyvodenia účinných represiísystému a schopnosť vyvodenia účinných represií

�� možnosť rozvoja systému v oblasti rozširovaniamožnosť rozvoja systému v oblasti rozširovania
spoplatnenej siete a nových technológiíspoplatnenej siete a nových technológií
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