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1. decembra 2019 uviedla Česká republika do prevádzky nový systém elektronického mýta, ktorým po trinástich rokoch nahradila pôvodný mikrovlnný systém spoločnosti Kapsch. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy bolo mýto vyberané prostredníctvom mýtnych staníc (brán), nový systém konzorcia
spoločností SkyToll a CzechToll funguje na báze
satelitnej technológie. Vybudovaný systém je tiež plne
pripravený pre Európsku službu elektronického mýta
(EETS).

•

Celosvetovo prvá generačná výmena mýtneho systému
sa uskutočnila za plnej prevádzky pôvodného systému,
a to bez očakávaných kolón či iných dopravných obmedzení počas jeho uvedenia do prevádzky. Vďaka
novému satelitnému systému klesnú prevádzkové
náklady štátu na výber mýta z pôvodných 1,5 mld. Kč
na tretinu. Investície do nového mýtneho systému sa tak
štátu vrátia vo forme významných úspor za prevádzku
a zvýšeného výberu mýta na novo spoplatnených
cestách I. triedy v celkovej dĺžke 867 km už v prvom roku
prevádzky.

Dopravcovia si môžu palubné jednotky obstarať
na viac ako 220 obchodných miestach v Českej republike a blízkom pohraničí susedných štátov, alebo
si môžu objednať doručenie palubných jednotiek
na svoju adresu v Českej republike pri online
registrácii cez internet.

V Českej republike je v súčasnej dobe spoplatnených
viac ako 2 400 kilometrov diaľnic a ciest I. triedy. Povinnosť platiť mýto sa vzťahuje na vozidlá s hmotnosťou
nad 3,5 tony. Jeho výška závisí od kategórie vozidla,
počtu náprav, emisnej triedy a prejdenej vzdialenosti
po spoplatnenej pozemnej komunikácii podľa jej kategórie.
Každé vozidlo podliehajúce povinnosti úhrady mýta musí
byť vybavené palubnou jednotkou, ktorá zaznamenáva
prejazd vozidla detekčnými zónami na mýtnych úsekoch.
Mýto je dopravcom vyrubené na základe údajov z tejto
jednotky.
Pre tento účel využíva palubná jednotka tri interoperabilné technológie:
•

globálne navigačné satelitné systémy (GNSS)
pre určenie presnej polohy, konkrétne systémy GPS,
GLONASS a Galileo,

•

vyhradené spojenie krátkeho dosahu (DSRC)
na kontrolu dodržiavania povinnosti úhrady mýta
pomocou kontrolných staníc a hliadkovacích
vozidiel,
technológia GPRS mobilného komunikačného systému GSM.

Palubné jednotky využívané v novom systéme elektronického mýta boli kompletne vyvinuté a vyrobené
v Českej republike.

Kontrolu dodržiavania povinnosti úhrady mýta zo strany
prevádzkovateľov alebo vodičov vozidiel zabezpečujú
kontrolné brány a hliadkovacie vozidlá. Hliadkovacie
vozidlá sú vybavené podobnými technickými zariadeniami ako kontrolné brány a slúžia pracovníkom Colnej
správy na výkon kontrolnej činnosti v systéme elektronického mýta.
Pri prejazde vozidla kontrolnou bránou, nadviaže brána
komunikáciu s palubnou jednotkou a vytvorí čelnú
aj bočnú (prehľadovú) fotografiu vozidla. Metódou
optického rozoznávanie znakov (OCR) načíta kontrolná
brána EČV a kód krajiny registrácie vozidla. Pomocou
klasifikačných laserov zároveň určí rozmery, počet
náprav a kategóriu detekovaného vozidla. Všetky
zhromaždené údaje brána odošle na duplicitnú opakovanú kontrolu monitorovaciemu pracovisku s preškolenými pracovníkmi. V prípade identifikácie nesúladu
je vozidlo umiestnené na tzv. čiernu listinu a priestupok
je postúpený na doriešenie pracovníkom Colnej správy.

Elektronický mýtny systém je komplexný informačný
systém pozostávajúci z niekoľkých informačných
subsystémov, ktoré zahŕňajú množstvo špecifických
aplikácií, pre zabezpečenie všetkých prevádzkových
procesov výberu mýta a jeho kontroly.
Dodávka systému elektronického mýta v Českej republike pozostávala z nasledujúcich dodávok a služieb:
1. výroba a dodávka palubných jednotiek v celkovom
počte 600 000 kusov,
2. vybudovanie, spustenie, prevádzkovanie a údržba informačných systémov umiestnených v dvoch
dátových centrách,
3. vybudovanie komunikačnej infraštruktúry a zabezpečenie súvisiacich telekomunikačných služieb,
4. technologická obnova existujúcich kontrolných
staníc a vybudovanie a spustenie nových kontrolných staníc na diaľniciach a cestách I. triedy (celkom sa prevádzkuje 60 kontrolných staníc),
5. návrh, výroba a dodávka 40 nových hliadkovacích
vozidiel,
6. vybavenie viac ako 220 obchodných miest vrátane
vyškolenia personálu,
7. integrácia 16 vydavateľov palivových kariet,
8. realizácia rozsiahlych testov systému,
9. vybudovanie organizácie zabezpečujúcej
a. fakturáciu, správu platieb a pohľadávok,
riešenia klientskych podaní,
b. prevádzkovanie centrálneho skladu, logistika
palubných jednotiek na všetky zmluvné obchodné miesta a distribúcia prevádzkovateľom
vozidiel v rámci Českej republiky,
c. prevádzka call centra pre poskytovanie
informácií dopravcom v 7 jazykoch,
d. prevádzka a údržba kontrolných staníc
a systémov umiestnených v dátových centrách,
e. údržbu hliadkovacích vozidiel,
f.

prevádzkovanie siete obchodných miest,

g. manuálna identifikácia záznamov z kontrolných
staníc,
h. obnova prevádzkovaných komponentov počas
doby 10 rokov,
10. realizácia informačnej kampane (na území Českej
republiky a v zahraničí) s cieľom zaistiť včasnú
registráciu dopravcov do nového mýtneho systému,
11. zabezpečenie hladkého priebehu spustenia systému s využitím dočasných a mobilných registračných pracovísk pre minimalizáciu kolón vo chvíli
spustenia nového systému.
„Česká republika získala vďaka modernej satelitnej
technológii vyspelý systém, ktorý nám umožní lepšie
riadiť dopravu a efektívnejšie spravovať dopravnú
infraštruktúru pri podstatne nižších nákladoch ako
v prípade predchádzajúceho systému. S priebehom
a výsledkami spolupráce so spoločnosťami SkyToll
a CzechToll sme spokojní,“ potvrdzuje Mgr. Hana
Hellová, Vedúca odboru správy a dohľadu elektronického mýta Riaditeľstva ciest a diaľnic ČR.
Konzorcium spoločností SkyToll a CzechToll navrhlo,
vybudovalo a uviedlo do prevádzky kompletný
a plne funkčný elektronický mýtny systém len
za 14 mesiacov od podpisu zmluvy.
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