
Emisné triedy podľa Nariadenia o výške mýta pre ťažké nákladné vozidlá

kategória A kategória B kategória C kategória D

Od 1. jan. 2009 S5, 
EEV trieda 1 

S4, 
S3 v kombinácii s PMK 2, 

3 alebo 4

S3 bez PMK, S2 v 
kombinácii s PMK 1, 2 , 3 

alebo 4

S2 bez PMK, S1 a vozidlá 
nepatriace do žiadnej 

emisnej triedy

Pod vplyvom PMK* zmenené zadelenie do emisných tried

bez PMK PMK 1 PMK 2 PMK 3 PMK 4

S3 kategória C kategória C kategória B kategória B kategória B

S2 kategória D kategória C kategória C kategória C kategória C

Sadzby mýta za kilometer

od 1. jan. 2009 od 1. jan. 2011

kategória A S5, 
EEV trieda 

do 3 náprav 0,141  € 0,140  €

od 4 náprav 0,155  € 0,154  €

kategória B S4, 
S3 v kombinácii s PMK 2, 3 

alebo 4

do 3 náprav 0,169  € 0,168  €

od 4 náprav 0,183  € 0,182  €

kategória C S3 bez PMK, S2 v kombinácii s 
PMK 1, 2 , 3 alebo 4

do 3 náprav 0,190  € 0,210  €

od 4 náprav 0,204  € 0,224  €

kategória D S2 bez PMK, S1 a vozidlá 
nepatriace do žiadnej emisnej 

triedy

do 3 náprav 0,274  € 0,273  €

od 4 náprav 0,288  € 0,287  €

Stanovenie emisnej triedy pre mýto od 1. januára 2009

Emisná trieda 
v technickom preukaze časť I / aktuálny daňový výmer vozidla

Emisná trieda pre mýto 
platná pre terminály na výber mýta / internet

EEV trieda 1 6

S5 5

S4, S3 v kombinácii s PMK 2, 3 alebo 4 4

S3 bez PMK, S2 v kombinácii s PMK 1, 2, 3 alebo 4 3

S2 bez PMK 2

S1 a vozidlá nepatriace do žiadnej emisnej triedy 1
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Výhodnejšie sadzby mýta pre vozidlá so 
zabudovaným systémom na redukciu pevných 
častíc (sadzí) od 1. januára 2009

*  PMK (= Partikelminderungsklassen) – triedy redukcie pevných častíc (sadzí) sú štandardné dodatočné vybavenia vozidiel na redukciu emisií pevných častíc 
(sadzí). Pre (ťažké) nákladné vozidlá podliehajúce mýtnej povinnosti prichádzajú všeobecne do úvahy triedy PMK 1 alebo PMK 2. 

Prehľad zmenených sadzieb mýta:
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Postup pri zohľadnení systémov na redukciu pevných častíc (sadzí)

Nákladné vozidlá, ktoré boli dodatočne vybavené systémom na redukciu pevných častíc, budú vďaka tejto moder-
nej technike na zníženie emisií platiť na základe nových sadzieb mýta podstatne menej ako vozidlá, ktoré spôso-
bujú vysoké emisie. Preto môžu vozidlá emisnej triedy S2 v kombinácii s PMK* 1, 2, 3 alebo 4 využívať výhodnej-
šie sadzby mýta kategórie C. Vozidlá emisnej triedy S3 v kombinácii s PMK* 2, 3 alebo 4 platia sadzby kategórie 
B.

Postup pre vozidlá registrované u Toll Collect:

Na využívanie výhodnejších sadzieb mýta musia dopravné a logistické spoločnosti nahlásiť zmenu u Toll Collect 
pre príslušné nákladné vozidlá, u ktorých bol zabudovaný systém na redukciu pevných častíc. Pre všetkých regis-
trovaných zákazníkov je s okamžitou platnosťou k dispozícii upravený formulár „Änderung Fahrzeugdaten“ (Zme-
na – Údaje vozidla) na internetovej stránke  spoločnosti Toll Collect. Vyplnený a podpísaný formulár zašlite na ad-
resu Klientskeho centra (adresa: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlín). Po zazna-
menaní zmeny budú dopravným spoločnostiam zaslané nové karty vozidiel pre registrované vozidlá bez palubné-
ho prístroja OBU. 

Postup pre vozidlá s palubným prístrojom OBU registrované u Toll Collect: 

Pre registrované vozidlá s OBU platí takisto: vyplniť formulár „Änderung Fahrzeugdaten“ (Zmena – Údaje vozidla) 
a podpísaný zaslať spoločnosti Toll Collect. Po zaznamenaní zmeny zašle Klientske centrum firme písomné potvr-
denie. Po prijatí tohto potvrdenia musia vozidlá v priebehu 28 dní vyhľadať servisného partnera, ktorý zadá do 
palubného prístroja novú emisnú triedu. Hneď po vybavení OBU novými údajmi sa začnú prejdené kilometre účto-
vať podľa výhodnejších sadzieb. Na záver zašle Toll Collect firme novú kartu vozidla.

Postup pre neregistrované vozidlá:

V prípade, že je mýto platené výlučne na termináloch na výber mýta, zadajú vodiči pri otázke ohľadne emisnej 
triedy pre mýto výhodnejšiu triedu, ak nákladné vozidlo patrí do triedy S2 alebo S3 a ak disponuje jednou z poža-
dovaných tried redukcie pevných častíc (sadzí). Pre vozidlá emisnej triedy S2 v kombinácii s PMK 1, 2, 3 alebo 4 je 
potrebné zadať emisnú triedu pre mýto 3. Pre vozidlá emisnej triedy S3 v kombinácii s PMK 2, 3 alebo 4 je potreb-
né zadať emisnú triedu pre mýto 4.
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