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SADZOBNÍK POPLATKOV
PRÍLOHA Č. 6 PREHĽADU O OBLASTI EETS
PRÍLOHA Č. 4 ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O POSKYTOVANÍ EURÓPSKEJ SLUŽBY
ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA
PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ EURÓPSKEJ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU
MÝTA

Tento sadzobník poplatkov je účinný odo dňa jeho zverejnenia.
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. 4.
Po uzatvorení Zmluvy EETS medzi Správcom výberu mýta a Poskytovateľom EETS sa stáva jej neoddeliteľnou
prílohou č. 2.
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Správca výberu mýta je oprávnený podľa svojho uváženia jednostranne meniť výšku poplatkov, doplňovať
Sadzobník poplatkov o jednotlivé spoplatnené úkony a činnosti, či tieto spoplatnené úkony a činnosti zo
Sadzobníka poplatkov odoberať.
K fakturovanej cene bude pripočítaná DPH vo výške podľa platných Právnych predpisov (najmä Zákona o DPH).

POPLATKY ZA AKREDITÁCIU
ZÁKLADNÉ POPLATKY
Základný poplatok za Akreditáciu uhradí Poskytovateľ EETS na účet Správcu výberu mýta na základe faktúry
vystavenej Správcom výberu mýta po uzatvorení Zmluvy o budúcej Zmluve EETS v lehote splatnosti 14
kalendárnych dní od vystavenia faktúry.
Základný poplatok za Akreditáciu zahŕňa dve zložky, pričom jedna zložka je fixná a druhá variabilná. Výška
variabilnej zložky sa odvíja od počtu typov / továrenských značiek palubných zariadení (OBE), ktoré majú byť
predmetom posúdenia vhodnosti na použitie v Oblasti EETS v Slovenskej republike.
Poplatok
Poplatok za Akreditáciu Poskytovateľa EETS
Poplatok za posúdenie vhodnosti na použitie pre 1 typ / značku OBE

Merná jednotka

Suma bez DPH

1

100 000,00

1 typ OBE

32 000,00

DOPLATKY
Doplatky k poplatku za Akreditáciu uhradí Poskytovateľ EETS v prípade, že určitá etapa postupu Akreditácie
bude neúspešná z dôvodov na strane Poskytovateľa EETS a bude potrebné ju pre dokončenie postupu
Akreditácie zopakovať.
V prípade, ak plnenie postupu Akreditácie vyvolá na strane Správcu výberu mýta naviac práce z dôvodov na
strane Poskytovateľa EETS (napr. vyvolá potrebu zmeny EMS), Správca výberu mýta s tým spojené naviac
náklady Poskytovateľovi EETS vyúčtuje s prirážkou 15 % na pokrytie výdavkov Správcu výberu mýta na zaistenie,
riadenie a koordináciu naviac prác.
Doplatok k poplatku za Akreditáciu uhradí Poskytovateľ EETS na účet Správcu výberu mýta do 14 kalendárnych
dní od vystavenia faktúry.
Poplatok
Poplatok za opakované posúdenie Technicko-prevádzkového
konceptu

Merná jednotka

Suma bez DPH

1

10 000,00

1 typ OBE

24 000,00

Poplatok za opakovanie Individuálnych skúšok rozhrania obslužného
systému (Back-office) Poskytovateľa EETS

1

24 000,00

Poplatok za opakovanie Komplexných skúšok (skúšok E2E biznis
procesov) Poskytovateľa EETS

1

44 000,00

1 mesiac

30 000,00

Poplatok za opakovanie Individuálnych skúšok 1 typu / značky OBE

Poplatok za opakovanie alebo predlženie Pilotnej prevádzky
Poskytovateľa EETS
Naviac práce vyvolané na strane Správcu výberu mýta z dôvodov na
strane Poskytovateľa EETS

1

skutočné
náklady
+ 15 %
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POPLATKY ZA SLUŽBY
SLUŽBY
Správca výberu mýta môže na vyžiadanie poskytnúť Poskytovateľovi EETS odbornú technickú pomoc v oblasti
informačných a komunikačných technológií v súvislosti s prípravou a prevádzkovaním EETS. Cena za
poskytnuté služby sa odvíja od časového rozsahu skutočne poskytnutých služieb technických poradcov
s použitím jednotkovej ceny za 1 hodinu služieb. Minimálny časový rozsah vyžiadaných služieb technickej
pomoci je 4 hodiny.
Cenu za služby uhradí Poskytovateľ EETS na účet Správcu výberu mýta do 14 kalendárnych dní od vystavenia
faktúry.
Služba

Merná jednotka

Sadzba bez DPH

Odborná technická pomoc v oblasti ICT, činnosti IT architektov

1 hodina

130,00

Odborná technická pomoc v oblasti ICT, činnosti IT poradcov,
analytikov, vývojárov

1 hodina

110,00

Odborná technická pomoc v oblasti ICT, činnosti IT špecialistov
v oblasti ICT bezpečnosti

1 hodina

170,00

(koniec dokumentu)

