PŘÍLOHA A7 PROHLÁŠENÍ O SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO V ČR
SAZEBNÍK ŘSD
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Sazebník ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako provozovatel Systému elektronického mýtného v České republice je
Subjektem pro výběr mýtného (dále jen ŘSD) ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a
usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii vydává
tento sazebník poplatků v souvislosti s Evropskou službou elektronického mýtného.
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Účinnost

Tento Sazebník ŘSD je účinný od 1. 9. 2021do odvolání.
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Poplatek za akceptaci

Poplatek za akceptaci Poskytovatele EETS do Systému elektronického mýtného se hradí jednorázově
(dále jenom „poplatek za akceptaci“). Poplatek za akceptaci uhradí Poskytovatel EETS do 10
kalendářních dnů po uzavření Smlouvy EETS. Poplatek za akceptaci zahrnuje následující položky:
3.1 Poplatek za zkoušky vhodnosti prvků interoperability
Za ověření vhodnosti jednoho typu interoperabilního elektronického palubního zařízení (OBE)
Poskytovatele EETS pro jeho použití v rámci Systému elektronického mýtného (dále jen „SEM“) ve
smyslu odst. 8.9 Prohlášení o systému elektronického mýtného v České republiky (dále jen
„Prohlášení“), za zkoušky vhodnosti rozhraní systému Poskytovatele EETS a E2E zkoušky ve smyslu
odst. 8.10 až 8.12 Prohlášení a za pilotní provoz ve smyslu odst. 8.13 se vybírá jednorázový poplatek,
který činí:
1 195 232 Kč bez DPH
Neúspěšné ověření vhodnosti prvků interoperability pro jejich použití v rámci SEM není důvodem pro
vrácení poplatku ani jeho části. Každé opakování zkoušek vhodnosti OBE podléhá úhradě poplatku
samostatně.
3.1.1 Poplatek za zkoušky vhodnosti dalšího typu OBE Poskytovatele EETS
Za ověření vhodnosti každého dalšího typu OBE Poskytovatele EETS pro jeho použití v rámci SEM ve
smyslu odst. 8.9 Prohlášení se vybírá jednorázový poplatek, který činí:
176 844 Kč bez DPH
za ověření vhodnosti každého dalšího typu OBE
3.1.2 Poplatek za opakované zkoušky vhodnosti prvků interoperability
Každé opakování zkoušek vhodnosti prvků interoperability pro jejich použití v rámci SEM se řídí
podmínkami stanovenými v odst. 8.8 prohlášení. Provedení opakovaných testů podléhá úhradě
poplatku samostatně podle jednotlivých testů, a to podle skutečně provedeného rozsahu prací
s použitím sazby za člověkodny níže uvedených kvalifikací:
- Kvalifikační stupeň I. (programátor, tester, technik a organizační referent): 8 562 Kč bez DPH
- Kvalifikační stupeň II. (analytik, designer, ekonomický/právní manažer): 9 158 Kč bez DPH
- Kvalifikační stupeň III. (architekt, projektový manažer, vedoucí projektu): 9 474 Kč bez DPH
Neúspěšné provedení opakovaných zkoušek vhodnosti prvků interoperability Poskytovatele EETS
v rámci SEM není důvodem pro vrácení poplatku ani jeho části.
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Poplatek za služby

Poplatek za služby se hradí pravidelně měsíčně. Poplatek za služby hradí Poskytovatel EETS na základě
Smlouvy EETS, a to počínaje dnem zahájení zkušebního provozu ve smyslu odst. 8.15 Prohlášení.
Poplatek za služby činí:
94 738 Kč bez DPH
měsíčně
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Další poplatky

ŘSD může prostřednictvím Dodavatele SEM a jiných poradců, kterým je sdružení společností CzechToll
a SkyToll, poskytnout technickou pomoc Poskytovateli EETS na jeho žádost. Cena za poskytnutí
technické se stanoví jednotlivě podle objednávky Poskytovatele EETS a skutečně provedeného rozsahu
prací s použitím hodinové sazby, která činí:
od 1 184 Kč do 1 800,- Kč bez DPH
za hodinu práce 1 pracovníka.
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Platnost Sazebníku ŘSD

Tento Sazebník ŘSD může být jednostranně měněn ze strany ŘSD bez předchozího souhlasu dotčených
stran. Sazebník ŘSD se stává platným ke dni jeho uveřejnění. Tento Sazebník ŘSD pozbývá platnosti
ke dni účinnosti nového vydání Sazebníku ŘSD, které tento Sazebník ŘSD v budoucnosti nahradí.
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