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SHRNUTÍ

EVROPSKÁ SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

V roce 2012 bylo ve dvanácti členských státech zpoplatněno užívání silnic pro soukromá
vozidla a ve dvaadvaceti členských státech pro těžká nákladní vozidla. Síť zpoplatněných
silnic zahrnovala v tomto roce 72 000 kilometrů, z nichž 60 % bylo vybaveno elektronickým
systémem výběru mýtného. Tyto systémy jsou interoperabilní nanejvýš na vnitrostátní
úrovni, nikoli na úrovni EU, čímž vznikají překážky pro fungování vnitřního trhu.

Tuto fragmentaci trhu měla vyřešit směrnice 2004/52/ES vytvořením evropské služby
elektronického mýtného (EETS), která by uživatelům silnic umožňovala platit mýtné
a poplatky po celé EU na základě smlouvy s poskytovatelem EETS a pomocí jediné palubní
jednotky. Rozhodnutí Komise 2009/750/ES stanovilo obecné požadavky nutné pro dosažení
interoperability mezi poskytovateli EETS a zařízením a postupy subjektů, které mýtné
stanovují. EETS měla být podle výše uvedené směrnice nejpozději od října 2012 k dispozici
těžším vozidlům a od října 2014 pak všem typům vozidel. Jak se však zdá, v souvislosti se
zaváděním EETS zůstává nevyřešeno několik otázek.

STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE

V současnosti je pro výběr poplatků využíváno těchto šesti systémů:

(1) systém automatického rozpoznávání poznávacích značek (ANPR), což je vyspělá
technologie využívající videokamer pro identifikaci vozidla.

(2) technologie pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC), která spočívá ve
dvousměrné radiové komunikaci mezi pevným silničním zařízením (RSE) a palubní
jednotkou instalovanou ve vozidle.

(3) radiofrekvenční identifikace (RFID), což je nejpoužívanější systém pro výběr mýtného
ve Spojených státech, který zařízení identifikuje na základě radiových vln.

(4) technologie využívající globálního družicového navigačního systému (GNSS) pro účely
výběru mýtného, která je relativně nová a při měření využívání silnic a následném
stanovení poplatku vychází z údajů o pozici vozidla.

(5) systém výběru mýtného na základě tachografických údajů, který je používán ve
Švýcarsku a který zaznamenává počet kilometrů ujetých uživatelem silnic prostřednictvím
palubní jednotky, jež je elektronicky propojena s kilometrovníkem daného vozidla.

(6) systémy mobilních komunikací (GSM a smartphony), které jsou dosud v plenkách,
nicméně mají významný potenciál rozvoje.

Tyto technologie se vzájemně liší co do výkonnosti, možností zavedení jejich povinného
používání, přesnosti, nákladnosti a interoperability. Zatímco první čtyři výše uvedené
systémy pracují s přesností přesahující 99 %, tachografická metoda a technologie
využívající GSM a smartphony tak vysokou přesnost nezajišťují. Dalším problémem je
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ochrana údajů. Zatímco systémy ANPR a GNSS jsou schopny řidiče rozpoznat či průběžně
sledovat, technologie DSRC, RFID a tachografická metoda do soukromí řidičů podle všeho
nezasahují.

Také s ohledem na náklady jsou jednotlivá řešení velmi rozdílná. DSRC, což je
nejrozšířenější technologie pro elektronický výběr mýtného v Evropě, vyžaduje instalaci
cenově nákladného silničního zařízení. ANPR vyžaduje „méně nákladné“ silniční zařízení
a nevyžaduje žádná mobilní zařízení. Systém RFID v EU dosud v široké míře zaveden nebyl,
a náklady na jeho instalaci by tudíž byly vyšší než v případě ostatních řešení. Technologie
GNSS a GSM jsou levnější z hlediska infrastruktury, ačkoli GNSS by vyžadovalo větší
investice ve spouštěcí fázi, a zejména pak v souvislosti se zřízením nákladného systému
podpůrné administrativy.

Technologie DSRC má nízkou míru adaptability. Je ovšem nejrozšířenější metodou
elektronického výběru mýtného  a jediným řešením, které splňuje normy CEN. ANPR je
flexibilní systém, který již byl pro účely jeho povinného používání zkombinován s dalšími
typy elektronického výběru mýtného, nicméně výběr mýtného na základě videozáznamu
není z hlediska dosažení mezinárodní interoperability vhodný, protože není normalizována
forma poznávacích značek a členské státy mohou jen obtížně spolupracovat při sestavování
mezinárodní databáze poznávacích značek. Systémy využívající GNSS a GSM představují
flexibilní řešení, ovšem jejich potenciál je omezován nízkou mírou jejich rozšíření a
problémy souvisejícími s ochranou soukromí.

Systémy DSRC, GNSS a GSM/GPRS jsou jedinými technologiemi, které jsou pro účely EETS
navrženy směrnicí 2004/52/ES. Technologie ANPR, RFID ani tachografické metody nelze v
současnosti považovat za slučitelné s EETS.

NOVÉ TECHNOLOGIE

V zájmu optimálního posouzení toho, které technologie lze při budování budoucí EETS
využít, je třeba prověřit, zda stávající technologie nejsou zastaralé, zda existují možnosti
pro snížení nákladů, zvýšení interoperability, výkonnosti a přesnosti, a v jakém stavu
rozvoje se nacházejí jiné technologie v této oblasti.

Systémy DSRC, GNSS a ANPR nevykazují žádné známky toho, že by u nich mohl nastat
problém předčasné zastaralosti. Některé konkrétní součásti technologie ANPR mohou
v důsledku vývoje kamerové technologie zastarávat, nicméně zařízení využívající této
technologie lze při uplynutí doby jejich životnosti aktualizovat. Systém využívající GSM se
může stát zastaralým již v blízké budoucnosti. Očekává se, že do roku 2017 bude 40 %
předplatitelů mobilních služeb v západní Evropě využívat telekomunikační služby čtvrté
generace (4G), přičemž převážná většina ostatních bude využívat služby třetí generace
(3G).

Nepředpokládá se, že by náklady související s palubní jednotkou a tradičním silničním
zařízením měly v blízké budoucnosti významným způsobem klesnout. Na druhé straně
přechod na 3G a 4G umožňuje snížit náklady za přenos dat, čímž se zvyšuje potenciál pro
využívání technologií na bázi WiFi přinejmenším v městských oblastech. Náklady na
vymáhání povinného uplatňování těchto systémů by se mohly snížit na základě sdílení
registračních údajů o vozidlech a řidičích mezi všemi evropskými státy a na základě
stanovení jednotných norem týkajících se prokazování.
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Žádné v současnosti navrhované technologie by interoperabilitu v rámci EU nezvýšily.
Příležitosti k tomu mohou skýtat související technologie, jako například technologie CVIS
(Cooperative Vehicle Information Systems) nebo CALM (Communications Access for Land
Mobiles) či telematické aplikace pro řízení pohybu vozidel a řidičů, eCall technologie nebo
metody pojištění vozidel v závislosti na jejich reálném využívání, které je zjišťováno na
základě záznamů pořízených zařízením umístěným v těchto vozidlech (takzvaných Event
Data Recorders).

Významný pokrok se očekává v oblasti možností úhrady poplatků vzhledem k tomu, že jsou
postupně přijímány digitální platby prostřednictvím mobilního internetu, které se rozšiřují
natolik, že se stávají hlavním platebním a komunikačním prostředkem v Evropě.
Bezkontaktní platby prostřednictvím mobilního telefonu s využitím technologie NFC (Near
Field Communication) umožňují lepší průběh bezhotovostních plateb, jelikož během nich
není třeba odhalovat totožnost dané osoby. Tato technologie odstraňuje komplikace dané
manipulací s hotovostí a snižuje transakční náklady na mikroplatby, což by mohlo pro
uživatele znamenat, že budou moci platit za použití zpoplatněného silničním úseku na
konkrétním místě, aniž by museli mít pro účely mýta vlastní účet. Řada odborníků se
domnívá, že při využití technologie NFC u smartphonů bude přechod na výhradně
elektronický výběr mýtného snazší.

DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ

V následujících letech by se měla pozornost v této oblasti zaměřit na tyto širší cíle:

 obecné a harmonizované zpoplatňování silnic v celé EU;

 rozšíření elektronického mýtného do té míry, že se stane nejběžnějším způsobem
platby mýtného a silničních poplatků v Evropě;

 zavedení systému jedné smlouvy a jedné palubní jednotky s platností pro celou EU;

 minimalizace nákladů na systémy výběru mýtného během celé doby jejich
životnosti.

Autoři politik pro tuto oblast by měli mít na paměti tyto skutečnosti:

 Náležité zavedení EETS vyžaduje spravedlivé a harmonizované rozšíření zařízení pro
výběr mýtného mezi uživatele.

 Je třeba, aby instalace palubního systému, ať již během výroby nebo registračního
procesu, představovala pro konečného uživatele atraktivní volbu a aby byla případně
v zájmu rychlejšího zavedení EETS povinná.

 Koordinace všech palubních zařízení a rozhraní pro účely dodatečné instalace
v rámci vozidla by zavedení EETS usnadnila.

 Koordinované používání palubních jednotek s dalším navigačními a komunikačními
systémy zajistí snazší přijetí elektronického výběru mýtného ze strany uživatelů.

 Má-li se zajistit harmonizovaný přístup k ochraně údajů, je třeba se shodnout na
tom, které informace mají být dostupné a které mají zůstat důvěrné.

 Případná omezení platnosti stávajících norem pro elektronický výběr mýtného
s ohledem na budoucí opatření by se měla posuzovat individuálně.  Ne všechna
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řešení budou i nadále kompatibilní, ačkoli je žádoucí, aby nová opatření byla se
stávajícími systémy elektronického výběru mýtného interoperabilní.

Dále je třeba posoudit následující praktické aspekty:

 Stávající technologie (včetně ANPR) jsou schopny splnit většinu technických
požadavků na zpoplatnění používání silnic v Evropě, nicméně jejich nákladová
efektivita se liší.

 Provozovatelé a uživatelé by měli mít právo vybrat si pro elektronickou platbu
mýtného v celé Evropě tu nejjednodušší a nejlevnější technologii.

 Je třeba vytvořit účinný systém podpůrné administrativy a systém pro vypořádání
mezi provozovateli a pro dohled nad povinným uplatňováním nových pravidel, aniž
by v souvislosti s tím vznikaly provozovatelům služeb elektronického výběru
mýtného a EETS další výrazné náklady.


