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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 16331:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 278 Dopravní
telematika, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl připraven pod mandátem svěřeným Evropskou komisí a Evropským sdružením
volného obchodu komisi CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato technická specifikace je určena pro účastníky systému elektronického výběru poplatků (EFC) jako
návod k vytvoření nebo rozšíření seskupení mýtných domén se zajištěním interoperability
zpoplatněným vozidlům ve všech zúčastněných mýtných doménách.

Předmět této normy zahrnuje zásady zpoplatnění pro autonomní elektronické mýtné systémy.

Cílem použití interoperabilního seskupení mýtných domén je zajistit, aby všem zpoplatněným
vozidlům mohla být ve všech mýtných doménách účtována náležitá částka mýtného. Toho lze
dosáhnout požadavkem, aby všechno nezbytné vybavení, ať už uvnitř zpoplatněných vozidlech,
v centrálních systémech poskytovatelů mýtné služby, v centrálních systémech výběrčích nebo
v mýtných doménách podél infrastruktury, bylo v souladu se stejným normalizovaným rozhraním
a interoperabilním aplikačním profilem, tak, jak je to definováno v této technické specifikaci.

Systémová architektura definovaná v ISO 17573 je základem pro všechny normy, které se vztahují na
systémy elektronického výběru poplatků. Specifikuje úlohy a povinnosti potřebné v interoperabilním
seskupení mýtných domén. Toto seskupení je zobrazeno na obrázku 1 a skládá se z více
poskytovatelů mýtné služby a více výběrčích mýtného. Každý výběrčí mýtného má svou vlastní
mýtnou doménu a vlastní režim mýtného. A naopak, každý poskytovatel mýtné služby má množství
klientů, kteří vlastní vozidla a mohou podléhat povinnosti platit mýtné v mýtných doménách výběrčích



mýtného.

Obrázek 1 – Aktéři a rozhraní v interoperabilním seskupení mýtných domén

CEN vytvořil skupinu norem, které dohromady stanoví základ pro elektronické mýtné systémy. Tyto
normy jsou v tomto dokumentu nazývány „základní normy“. Jsou nezbytné k zajištění technické
interoperability mezi různými mýtnými systémy, ale samy o sobě nejsou dostačující, neboť dávají
velký výběr z možností a voleb pro konkrétní implementace.

Obrázek 2 ukazuje základní normy a jejich vztahy.

Obrázek 2 – Skupina norem, které se týkají elektronického výběru poplatků (EFC) 

POZNÁMKA Může se vyskytovat jeden nebo více případů, kdy každé políčko reprezentuje jednoho
aktéra.

Tato skupina základních norem zahrnuje všechny části normy CEN ISO/TS 17575, ISO 17573, EN ISO
12855, CEN ISO/TS 13141 a CEN ISO/TS 12813. Pro tyto normy je charakteristické, že slouží jako sada
nástrojů, stanoví zprávy a datové prvky, které, pokud se použijí, tak jedině stanoveným způsobem.
Nicméně tyto základní normy obsahují mnoho volitelných funkcí, které mohou a nemusí být
implementovány různými výběrčími mýtného a poskytovateli mýtné služby. Základní normy tedy
samy o sobě nezaručují interoperabilitu mezi systémy různých aktérů, pokud není blíže vymezeno
použití volitelných funkcí z těchto základních norem. To je účelem této profilové normy – omezit
možnosti voleb ze skupiny výše uvedených základních norem.

Tato technická specifikace definuje množství interoperabilních aplikačních profilů (IAP) pro autonomní
mýtné systémy v souladu s návrhem „mezinárodních normalizovaných profilů (ISP)“, jak jsou
definovány v ISO IEC/TR 10000-1. Každý profil poskytuje koherentní sadu voleb vybraných z různých
variant v základních normách. Profil tak může být použit k určení konkrétní sady požadavků na složky
EFC. Když jsou skupiny mýtných systémů založeny na stejném profilu, poslouží tento profil jako
společná technická platforma pro interoperabilitu EFC. Výběr vhodného profilu bude záležet na
potřebách všech účastníků daného seskupení mýtných domén a na výsledku jejich jednání.

Profily v této technické specifikaci byly vytvořeny tak, aby vyhovovaly požadavkům dříve osvojených
obecných zásad na interoperabilní seskupení mýtných domén, jako například připravované evropské
službě elektronického mýtného. Tato technická specifikace také udává metodiku k vytvoření vlastního
profilu, pokud žádný ze stanovených profilů není přijatelný pro všechny účastníky interoperabilního
seskupení mýtných domén.

Každý poskytovatel služby mýtného, který je součástí seskupení mýtných domén, by si měl být
vědom, že potřebuje implementovat všechny funkce vybraného profilu. Z toho důvodu bude zpravidla
v nejlepším zájmu poskytovatelů služby vybrat ten nejjednodušší profil, který je ještě akceptovatelný
všemi výběrčími mýtného.

Výběrčí mýtného v rámci stejného seskupení mýtných domén mají ale stále možnost volby použít
kteroukoli z těchto funkcí, nebo ne.

1 Předmět normy



Tato technická specifikace určuje skupinu interoperabilních aplikačních profilů vhodných při
definování celkové funkčnosti interoperabilního seskupení mýtných domén s použitím autonomního
zařízení ve vozidle. Tím také určuje způsob definování dalších profilů pro budoucí užití.

Tyto profily zahrnují širokou škálu, od jednoduchých silničních systémů mýtného až po velmi
komplexní způsoby zpoplatnění a tarifní předpisy. Seskupení mýtných domén musí vybrat a použít
jeden z těchto profilů s pokrytím potřeb všech zúčastněných výběrčích mýtného.

Předmět této normy je omezen na ty základní normy, které poskytují datové prvky nebo zprávy ke
specifickému použití při definování datové výměny pro autonomní způsoby zpoplatnění. To zahrnuje
ISO 17573 a základní normy CEN ISO/TS 17575 část 1 až 4, CEN ISO/TS 12813, CEN ISO/TS 13141 a ty
části EN ISO 12855, které specifikují zprávy, které jsou relevantní pouze pro autonomní systémy.

Obrázek 3 poskytuje grafické znázornění rámce tohoto interoperabilního aplikačního profilu, který je
založen na konceptu ISP podle ISO IEC/TR 10000-1.

Obrázek 3 – Rámec tohoto IAP zahrnuje rozhraní v rámečku vyznačeném tečkovanou čarou

Pro každý stanovený profil jsou v příloze A stanoveny podmíněné požadavky, které vyplývají ze
skutečného užití datových prvků, které jsou podle tohoto profilu stále volitelné. V příloze B je
stanovena skupina pravidel na to jak opakovaně použít identifikátory určité entity v plné posloupnosti
transakcí a v příloze C je formulář prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS).

Mimo předmět této normy jsou:
podrobnosti o způsobu dosažení zabezpečení s použitím datových prvků autentikátoru z těchto základních●

norem;
způsob řízení procesu dohledu;●

obchodní aspekty a fakturace;●

nakládání s DSRC transakcemi mýtného;●

monitorování systému a výkonnostní ukazatelé;●

zkušební normy;●

výchozí konfigurace OBE.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


