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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 12855:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 278 „Dopravní
telematika“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 204 „Inteligentní
dopravní systémy“.

Této evropské normě je nutno dát nejpozději do srpna 2012 status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do srpna 2012.

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.

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

Již velmi rozšířené používání mýtného vyžaduje opatření pro uživatele vozidel, kteří projíždí více
různými mýtnými doménami. Uživatelům by měla být na používání vozidla v různých mýtných
doménách nabídnuta jedna smlouva. Pokud tato vozidla vyžadují přítomnost palubního zařízení (OBE),
musí být toto zařízení interoperabilní s mýtnými systémy v různých mýtných doménách. Například
v Evropě musí být interoperabilita oficiálně respektována a pro interoperabilitu již byl schválen
příslušný předpis (viz směrnice 2004/52/ES). Pro normy umožňující interoperabilitu OBE a mýtných
systémů existuje potřeba jak z hlediska komerčního, tak i ekonomického.

Architektura systému definovaná v ISO 17573 je základem pro všechny normy, jejichž předmětem
jsou mýtné systémy v doméně EFC. Na základě této normy na architekturu mýtného další normy
ustáleně používají

společné definice podmínek a konceptů a základních funkcionalit systému a jeho struktury,●

společnou terminologii,●

identifikovaná rozhraní, která jsou, nebo potřebují být definována.●

ISO 17573 používá pro popis architektury otevřené distribuované zpracování (ODP) stanovené
v normě ISO/IEC 10746-3.



Následující obrázek představuje předmět skupiny norem se vztahem k elektronickému vybírání
mýtného (EFC) vycházejících z normy na architekturu.

Obrázek 1 – Předmět skupiny norem se vztahem k elektronickému výběru poplatků (EFC)

Dopravní služba (například mýto), která byla užita konkrétním vozidlem, je plně popsána jedním nebo
několika výkazy o mýtném, které jsou předány určitému výběrčímu mýtného. Tyto výkazy musí být
předány podle pravidel režimu mýtného dané mýtné domény.

Výše platby za určitou dopravní službu využitou určitým vozidlem, které má povinnost platit mýtné, je
stanovena výběrčím mýtného (TC) na základě předaných výkazů mýtného (jak je popsáno výše)
a výpočet je proveden podle pravidel daného režimu mýtného (vzorce, tarifní tabulky, pravidla pro
konkrétní situace, dopravní podmínky apod.).

Výše uvedené informace spojené s konkrétní poskytovanou dopravní službou, se nazývají podrobnosti
vyúčtování; pro danou dopravní službu se podrobnosti vyúčtování odkazují na jeden nebo několik
výkazů o mýtném.

Podle  daného  režimu  mýtného  se  podrobnosti  vyúčtování  sestaví  z  informací  shromážděných
výběrčím  mýtného  a/nebo  příslušným  poskytovatelem  služby  mýtného  (TSP);  a  nakonec  jsou
dokončeny výběrčím mýtného.

Výběrčí mýtného vytvoří podklady pro žádost o platbu (nebo žádost o platbu mýtného) a předá je
s odkazem na podrobnosti vyúčtování každému poskytovateli služby mýtného, na základě
bilaterálních smluv, které uzavřel s každým poskytovatelem služby. Tyto žádosti o platbu zahrnují výši
platby včetně všech specifických komerčních podmínek vztahujících se k vozidlu, vozovému parku
nebo danému poskytovateli služby mýtného.

Tato mezinárodní norma identifikuje a specifikuje sady zpráv vyměňovaných mezi dvěma aktéry v roli
poskytovatele služby mýtného a roli výběrčího mýtného, tak jak jsou definované v ISO 17573. Pro
specifikaci těchto rozhraní používá tato mezinárodní norma systémovou analýzu prostředí mýtného
a interakcí definovaných mezi uvedenými třídami rolí, jak uvádí ISO 17573. To umožňuje kompletně
specifikovat data, která jsou přenášena mezi těmito entitami. Navíc jsou popsána výpočetní rozhraní,
která interagují pomocí sekvencí zpráv.

1 Předmět normy

Předmět této mezinárodní normy pokrývá

rozhraní mezi systémy EFC pro dopravní služby spojené s vozidlem, například zpoplatnění za používání PK,●

parkování a povolení ke vstupu; norma nepokrývá rozhraní pro systémy elektronického výběru jízdného ve
veřejné dopravě osob; systém EFC může zahrnovat jakýkoliv systém elektronického vybírání poplatků, tj. také
systémy automatického čtení registračních značek vozidel projíždějících mýtným bodem;
výměnu informací mezi centrálními systémy subjektů zajišťujících role poskytovatele služby a výběrčího●

mýtného, například
data mýtné povinnosti (výkaz o mýtném, podrobnosti vyúčtování),●

správní data, a●

data potvrzení;●

mechanismy přenosu dat a podpůrné funkce;●

informační objekty, syntaxe a sémantika dat;●

příklady výměn dat.●



Tato mezinárodní norma podporuje jakoukoliv službu mýtného a jakoukoliv technologii používanou
pro vybírání poplatků.

Tato norma je definována jako soubor nástrojů pro transakce a zprávy, které mohou být použity pro
daný účel. Podrobná definice povinných a nepovinných prvků v reálné implementaci je definována
jinde. Tato norma dále nedefinuje všechny komunikační sekvence, komunikační sestavy protokolů
a časování.

Předmět této mezinárodní normy je uveden na obrázku 2. Datové typy a kódování datových prvků
popsaných v kapitole 6, jsou definovány v příloze A pomocí abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna
(ASN.1) podle ISO/IEC 8824-1.

Obrázek 2 – Předmět této mezinárodní normy

Jakákoliv komunikace mezi výběrčím mýtného a/nebo poskytovatelem služby mýtného s jakoukoliv
třetí stranou není předmětem této mezinárodní normy. Také jakákoliv komunikace mezi prvky
výběrčího mýtného a poskytovatele služby mýta, která není součástí komunikace systému back
office, není předmětem této mezinárodní normy.

Procesy související s platbami a výměnami fiskálních, komerčních nebo právních dokumentů nejsou
předmětem této mezinárodní normy.

Definice komunikačních kanálů, protokolů a základních služeb pro přenos zpráv také nejsou
předmětem této mezinárodní normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


