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SLOVNÍK POJMOV
PRÍLOHA Č. 14 PREHĽADU O OBLASTI EETS
PRÍLOHA Č. 1 ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O POSKYTOVANÍ EURÓPSKEJ SLUŽBY
ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA
PRÍLOHA Č. 6 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ EURÓPSKEJ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU
MÝTA

Tento dokument je prílohou Prehľadu o oblasti EETS.
Po uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve EETS medzi Správcom výberu mýta a Poskytovateľom EETS sa stáva jej
neoddeliteľnou prílohou č. 1.
Po uzatvorení Zmluvy EETS medzi Správcom výberu mýta a Poskytovateľom EETS sa stáva jej neoddeliteľnou
prílohou č. 6.
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SLOVNÍK POJMOV
Pokiaľ z kontextu konkrétneho ustanovenia Prehľadu o oblasti EETS nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce
slová, výrazy a pojmy použité v tomto Prehľade o oblasti EETS alebo jeho prílohách nižšie definovaný význam,
ktorý sa použije na účely tohto Prehľadu o oblasti EETS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Akreditácia znamená proces, v ktorom Správca výberu mýta alebo ním poverená osoba môže overiť, či sú
Zložky interoperability Poskytovateľa EETS vhodné na použitie v Oblasti EETS.
Back-office znamená všetky procesy a činnosti, ktoré sú skryté z pohľadu Užívateľa EETS ako aj obslužný
informačný systém, ktorý predmetné procesy a činnosti vykonáva.
Banka Správcu výberu mýta znamená peňažný ústav, ktorý pre Správcu výberu mýta vedie peňažný účet
pre úhradu platieb Mýta a Súhrnného mýta.
Call-centrum znamená súbor technických, organizačných a personálnych prostriedkov na zabezpečenie
poskytovania informačných služieb Užívateľom EETS prostredníctvom hlasovej komunikácie s využitím
verejnej telefónnej siete.
CET znamená stredoeurópsky čas.
CRZ znamená Centrálny register zmlúv vedený Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
Dopočítanie Mýta znamená dopočítanie Mýtnych transakcií Správcom výberu mýta v prípade, že Mýtne
deklarácie odovzdané Poskytovateľom EETS nebudú obsahovať úplné dáta o pohybe Spoplatnených
vozidiel po Vymedzených úsekoch ciest, vykonané na základe dôkazov o pohybe týchto vozidiel po VÚC,
ktorými Správca výberu mýta disponuje.
E2E (End-to-End) znamená ucelený proces, ktorý vykonáva systém alebo služba od začiatku do konca
a ktorý zabezpečuje úplné funkčné riešenie problematiky, spravidla bez potreby vstupu tretej strany.
EETS znamená európsku službu elektronického výberu mýta v zmysle § 13 a súvisiacich ustanovení Zákona
o výbere mýta.
Elektronická faktúra znamená dokument v elektronickej forme PDF/A, ktorý je vydaný podľa Zákona
o DPH alebo opatrený elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte v zmysle zákona
č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), v znení neskorších predpisov.
Elektronický mýtny systém (alebo tiež EMS) znamená komplexný súbor systémov a aplikácií na báze
informačno-komunikačných technológií prevádzkovaný Správcom výberu mýta alebo ním poverenou
osobou, ktorý umožňuje predovšetkým jednoznačné ocenenie a vyúčtovanie údajov o použitých
Vymedzených úsekoch ciest (Mýtnych transakcií). V súlade s § 1 ods. 2 Zákona o výbere mýta je EMS systém
výberu Mýta, v ktorom sa povinnosť uhradiť Mýto aktivuje a spája výlučne s automatickým zistením
prítomnosti Spoplatneného vozidla na Vymedzenom úseku cesty prostredníctvom diaľkovej komunikácie
s OBE vo vozidle alebo prostredníctvom automatického rozpoznania evidenčného čísla vozidla.
Elektronický mýtny systém umožňuje integráciu Poskytovateľov EETS a prevádzku EETS.
Elektronický výber mýta znamená úhradu elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej
triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po Vymedzenom úseku ciest na základe
elektronicky získaných údajov.
Enforcement alebo Kontrolný systém znamená súbor technického vybavenia a postupov kontroly
dodržiavania povinností Prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla v zmysle § 25 ZVM, slúžiaci Správcovi
výberu mýta najmä na kontrolu výberu Mýta, vymáhanie nedoplatkov Mýta a zabezpečenie dôkazných
materiálov pre riešenie priestupkov políciou a správnych deliktov príslušným správnym orgánom.
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14. Front-office znamená všetky činnosti a procesy, pri ktorých dochádza k priamemu styku s Užívateľom EETS.
15. Hlavný poskytovateľ mýtnych služieb znamená osobu poverenú prevádzkovaním výberu mýta a ďalšími
špecifickými činnosťami nad rámec EETS v súlade so zmluvou o poskytovaní mýtnych služieb uzatvorenou
so Správcom výberu mýta podľa § 12 ods. 2 Zákona o výbere mýta.
16. ICT znamená informačné a komunikačné technológie.
17. Individuálna skúška znamená overenie zhody rozhrania OBE a rozhrania obslužného systému
Poskytovateľa EETS s platnou technickou špecifikáciou EETS podľa tohto Prehľadu o oblasti EETS
a individuálne vyskúšanie ich kompatibility výmenou dát s referenčným rozhraním EMS Správcu výberu
mýta.
18. Kategória vozidla znamená rozlíšenie vozidla na účely výberu Mýta na základe vlastností vozidla; Kategórie
vozidiel určuje Nariadenie.
19. Kľúčové parametre alebo KPI (Key Performance Indicator) sú záväzné ukazovatele výkonnosti, meradlo
kvality poskytovania EETS Poskytovateľa EETS.
20. Komplexná skúška znamená komplexnú skúšku End-to-End biznis procesov EETS, ktorej cieľom je
preukázať, že OBE a služby pre Užívateľov EETS vrátane ich prepojenia na EMS Správcu výberu mýta sú ako
celok schopné zabezpečiť riadne, plne funkčné, nepretržité a bezporuchové poskytovanie EETS,
a že Poskytovateľ EETS je spôsobilý dodržať všetky parametre a technické podmienky EETS predpísané
týmto Prehľadom o oblasti EETS, Zmluvou EETS a jej prílohami.
21. Kontextové údaje znamená informácie stanovené Správcom výberu mýta, ktoré sú nevyhnutné na
účely stanovenia Mýta, ktoré má byť uhradené za pohyb Spoplatneného vozidla v určitej oblasti
podliehajúcej výberu Mýta, a na účely spracovania Mýtnej transakcie, ktoré sú bližšie upravené v Prehľade
o oblasti EETS.
22. Kontrolný orgán znamená osoby poverené výkonom kontroly dodržiavania povinností pri užívaní
Vymedzených úsekov ciest v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v súlade s § 25 Zákona o výbere mýta.
23. Kritická chyba alebo Kritická porucha znamená takú chybu alebo poruchu EETS, v dôsledku ktorej
nemožno poskytovať EETS na území Slovenskej republiky ani v obmedzenom rozsahu.
24. Mesačný výkaz KPI a SLA znamená rekapituláciu a vyhodnotenie ukazovateľov kvality a výkonnosti EETS.
25. Mesiac znamená kalendárny mesiac.
26. Ministerstvo (alebo tiež MDV SR) znamená Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
27. Mýtna deklarácia znamená súbor elektronických dátových záznamov opisujúcich Mýtne udalosti
zaznamenané prostriedkami Poskytovateľa EETS, ktorý Poskytovateľ EETS pravidelne odovzdáva Správcovi
výberu mýta na účely Elektronického výberu mýta. Obsah a syntax Mýtnej deklarácie definuje technický
štandard STN P CEN/TS 16986:2017.
28. Mýtna transakcia znamená elektronický dátový záznam, ktorý vznikne na základe vyhodnotenia
a spracovania jednej alebo kombinácie viacerých Mýtnych udalostí. Mýtna transakcia obsahuje dátum
a čas Mýtnej udalosti, na základe ktorej Mýtna transakcia vznikla, identifikáciu Vymedzeného úseku cesty,
identifikáciu Spoplatneného vozidla, identifikáciu Poskytovateľa EETS, výšku Mýta, Zľavu z mýta, a ďalšie
údaje.
29. Mýtna udalosť znamená udalosť, ktorá vznikla prejazdom Spoplatneného vozidla po Mýtnom úseku a bola
zaznamenaná elektronickými prostriedkami. Obrazom Mýtnej udalosti je elektronický dátový záznam,
ktorý obsahuje údaje o druhu Mýtnej udalosti, dátum a čas, údaje o polohe vozidla, identifikáciu vozidla
a OBE.
30. Mýtny úsek znamená súvislú časť Vymedzeného úseku ciest vymedzenú dvoma bodmi stanovenými
Vyhláškou, na ktorej sa vykonáva detekcia Mýtnych udalostí. Každému Vymedzenému úseku ciest
prislúchajú dva Mýtne úseky, jeden pre smer jazdy tam a druhý pre smer späť. Mýtny úsek je v EMS
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31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.

označený jednoznačným identifikátorom a jeho vlastnosťou je spoplatnená dĺžka úseku. Spoplatnená dĺžka
úseku je číselný údaj v km stanovený Vyhláškou.
Mýto znamená elektronicky vypočítanú sumu podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu
náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po Vymedzenom úseku cesty na základe údajov získaných
z Elektronického mýtneho systému.
Najvyššia/Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla alebo Celková hmotnosť vozidla – je
najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť motorového vozidla v súlade s príslušnými ustanoveniami
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007
a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018) a ustanovením § 4 ods. 1
ZVM a v prípade jazdnej súpravy najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy.
Nariadenie o spracovaní osobných údajov (alebo tiež GDPR) znamená nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) v spojení s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 zo dňa
23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi
a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001
a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.
Nariadenie znamená nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob
výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov
pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov a iný predpis, ktorý ho v budúcnosti nahradí alebo
doplní.
NDS znamená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 919 001, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B. NDS vystupuje v postavení Správcu výberu mýta podľa § 12
ZVM.
OBE (On Board Equipment) znamená palubné zariadenie pre EETS v zmysle § 11 v spojení s § 13a Zákona
o výbere mýta.
Oblasť EETS znamená oblasť podliehajúcu výberu Mýta, ktorá spadá do oblasti pôsobnosti smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 zo dňa 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických
cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte
v Únii. Podrobnosti o Oblasti EETS na území Slovenskej republiky upravuje Prehľad o oblasti EETS.
Odmena znamená odmenu, ktorú je Správca výberu mýta povinný platiť Poskytovateľovi EETS za
poskytovanie EETS v súlade s § 12 ods. 12 Zákona o výbere mýta.
Ostatná chyba alebo Ostatná porucha znamená takú poruchu EETS, v dôsledku ktorej nedôjde
k obmedzeniu EETS na území Slovenskej republiky.
Pilotná prevádzka znamená prevádzku EETS so simulovaným výberom Mýta za účelom overenia
bezchybnej funkčnosti a prevádzkovej stability Zložiek interoperability Poskytovateľa EETS
v prevádzkových podmienkach blízkych reálnej prevádzke EETS.
Pokyn na začatie poskytovania EETS znamená pokyn Správcu výberu mýta, ktorý oprávňuje Poskytovateľa
EETS začať poskytovať EETS v Oblasti EETS v deň určený v tomto pokyne.
Poskytovateľ EETS znamená osobu vymedzenú v čl. 2 ods. 2 Smernice.
Poverená osoba znamená osobu zamestnanca Správcu výberu mýta alebo ním poverenej osoby, ktorá je
poverená výkonom kontroly dodržiavania povinností Prevádzkovateľa vozidla a vodiča Spoplatneného
vozidla podľa Právnych predpisov.
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44. Právne predpisy znamenajú všetky relevantné platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy
Slovenskej republiky a Európskej únie.
45. Prehľad o oblasti EETS znamená dokument, ktorý vymedzuje všeobecné podmienky prístupu
poskytovateľov EETS do Oblasti EETS v súlade s podrobnosťami ustanovenými Vykonávacím nariadením
Komisie (EÚ) č. 2020/204 z 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej
služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby
elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability
a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES.
46. Prevádzkovateľ vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia
alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, ak v ZVM nie je ustanovené inak.
47. Registrácia vozidla znamená zabezpečenie elektronického záznamu s údajmi o vozidle a Prevádzkovateľovi
vozidla a/alebo vodičovi nevyhnutnými na účely Elektronického výberu mýta.
48. Registrované vozidlo znamená Spoplatnené vozidlo, ktoré bolo zaregistrované v EMS.
49. Rok znamená kalendárny rok.
50. Register partnerov verejného sektora (alebo tiež RPVS) znamená register partnerov verejného sektora
podľa Zákona o RPVS.
51. Sadzba Mýta znamená sadzba Mýta, resp. sadzby Mýta určené v súlade s nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav
zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov.
52. Sadzobník poplatkov znamená sadzobník stanovujúci výšku poplatkov v súvislosti s EETS, ktorý je Správca
výberu mýta oprávnený jednostranne meniť.
53. Skúšobná prevádzka je nadstavbovou súčasťou poskytovania EETS počas prvých troch (3) Mesiacov
prevádzky a jej účelom je preveriť funkčné vlastnosti, presnosť a spoľahlivosť EETS v podmienkach reálneho
Elektronického výberu mýta.
54. SLA (Service Level Agreement) znamená dohodu o štandardoch poskytovania EETS, ktorá stanovuje
záväzné hodnoty KPI.
55. Smernica 1999/62/ES znamená smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami.
56. Smernica znamená Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 z 19. marca 2019
o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií
o neuhradenom cestnom mýte v Únii.
57. Spoplatnené vozidlo znamená vozidlo, ktorého pohyb po Vymedzených úsekoch ciest podlieha v súlade
so Zákonom o výbere mýta a jeho vykonávacími predpismi úhrade Mýta.
58. Správca výberu mýta (alebo tiež SVM) znamená správcu výberu mýta v podmienkach slovenskej Oblasti
EETS, ktorým je v súlade s § 12 Zákona o výbere mýta Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ktorá plní aj
úlohu mýtneho úradu a hlavného poskytovateľa mýtnych služieb, ktorý zabezpečuje Elektronický výber
mýta v oblasti EETS.
59. Súhrnné Mýto znamená Mýto, ktoré vzniklo užívaním Vymedzených úsekov ciest Spoplatnenými vozidlami
všetkých Užívateľov EETS vedených v evidencii daného Poskytovateľa EETS za sledované zúčtovacie
obdobie.
60. Technicko-prevádzkový koncept (alebo tiež TPK) znamená súbor dokumentov, ktorým sa podrobne
upravujú niektoré podmienky plnenia Zmluvy EETS. Technicko-prevádzkový koncept obsahuje súbor
dokumentov, ako je podnikateľský plán, plán riadenia rizík, plán zabezpečenia kvality služieb a technických
špecifikácií v rozsahu stanovenom Prehľadom o oblasti EETS.
61. Užívateľ EETS znamená fyzickú nebo právnickú osoba, ktorá je ako užívateľ EETS vedená v evidencii
u Poskytovateľa EETS.
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62. Vyhláška znamená Vyhlášku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou
sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta a iný predpis, ktorý ju
v budúcnosti nahradí alebo doplní.
63. Vymedzené úseky ciest (alebo tiež VÚC) znamená pozemné komunikácie na území Slovenskej republiky,
ktorých užívanie podlieha úhrade Mýta v súlade so Zákonom o výbere mýta. Súbor všetkých Vymedzených
úsekov ciest na území Slovenskej republiky tvorí Oblasť EETS podliehajúcu výberu Mýta v zmysle čl. 2 ods.
8 Smernice. Zoznam Vymedzených úsekov ciest je upravený vo vykonávacom predpise podľa § 35 ods. 2
písm. a) Zákona o výbere mýta, ktorým je Vyhláška.
64. Zábezpeka znamená finančné zabezpečenie plnenia povinností podľa Zmluvy EETS zo strany Poskytovateľa
EETS, a to najmä plnenia povinnosti úhrady Súhrnného Mýta a súvisiacich poplatkov.
65. Začiatok poskytovania EETS znamená deň určený v Pokyne na začatie poskytovania EETS vydanom
Správcom výberu mýta podľa Prehľadu o Oblasti EETS.
66. Zákaznícky servis znamená tú časť EETS poskytovanú Poskytovateľom EETS Užívateľom EETS, ktorá
umožňuje najmä získať, vrátiť alebo vymeniť OBE, uhradiť Mýto, uplatniť reklamáciu, podať podnet či získať
informácie.
67. Zákon o DPH znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov a
akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon môže v budúcnosti nahradiť alebo doplniť.
68. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon môže
v budúcnosti nahradiť alebo doplniť.
69. Zákon o RPVS znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon môže
v budúcnosti nahradiť alebo doplniť.
70. Zákon o verejnom obstarávaní znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon môže
v budúcnosti nahradiť alebo doplniť.
71. Zákon o výbere mýta (alebo tiež ZVM) znamená zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, a akýkoľvek zákon, ktorý tento zákon môže v budúcnosti nahradiť alebo doplniť.
72. Závažná chyba alebo Závažná porucha znamená takú poruchu EETS, v dôsledku ktorej je možno
poskytovať EETS na území Slovenskej republiky v obmedzenom rozsahu.
73. Žiadateľ znamená osobu, ktorá požiadala Správcu výberu mýta o Akreditáciu v súlade s Prehľadom
o oblasti EETS a predložila Správcovi výberu mýta návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve EETS. Po
uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve EETS sa Žiadateľ stáva Poskytovateľom EETS.
74. Zľava znamená zľavu z aktuálnej výšky Sadzby Mýta v zmysle § 4 ods. 3) ZVM. Systém Zliav a spôsob
uplatnenia zľavy stanoví Nariadenie.
75. Zložky interoperability znamená všetky základné súčasti, skupinu súčastí, montážne podskupiny alebo
úplné montážne celky zariadení, ktoré sú začlenené alebo určené na začlenenie do EETS a od ktorých
priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita služby, vrátane hmotných aj nehmotných predmetov, ako je
softvér.
76. Zmierovacia komisia znamená zmierovací orgán pre spory týkajúce sa rokovania o uzavretí Zmluvy EETS
alebo návrhu na uzavretie Zmluvy EETS, alebo sporu týkajúceho sa zmluvných vzťahov vyplývajúcich
z uzavretej Zmluvy EETS v zmysle článku 11 Smernice a § 18 a 19 Zákona o výbere mýta.
77. Zmluva o budúcej zmluve EETS (alebo tiež ZoBZ) znamená Zmluvu o budúcej zmluve o poskytovaní
európskej služby elektronického výberu mýta uzatvorenú medzi Správcom výberu mýta a Poskytovateľom
EETS.
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78. Zmluva EETS znamená Zmluvu o poskytovaní európskej služby elektronického výberu mýta uzatvorenú
medzi Správcom výberu mýta a Poskytovateľom EETS.
79. Zúčtovacie obdobie znamená obdobie, za ktoré bude vyúčtované Súhrnné Mýto Poskytovateľovi EETS.
(koniec dokumentu)

