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Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních 
a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, 

č. 86 
 

Předkladatel materiálu 

Uveďte označení úřadu, který Informaci 
vládě předkládá. 

Ministerstvo dopravy 

Označení zpracovatele záměru 

Předkladatel uvede subjekt, o jehož výdaj se 
jedná, anebo uvede sebe sama, je-li zároveň 
zpracovatelem. 

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen 
„SFDI“) 

Název záměru Platební brána v rámci projektu 
Elektronického systému časového 
zpoplatnění (dále také jen „EDAZ“) 

Plánované investiční a implementační 
výdaje bez DPH 

Předkladatel uvede výdaje hrazené externím 
subjektům za realizaci záměru. Realizací 
záměru jsou myšleny veškeré činnosti 
prováděné před spuštěním ostrého provozu. 
Například se jedná o výdaje na nákup 
hardware, nákup licencí nebo vývoj či 
implementaci informačních systémů. 

0 Kč 

Plánované provozní výdaje bez DPH a 
údaj o délce období, na které jsou 
plánované  
Předkladatel uvede výdaje hrazené externím 
subjektům za dobu provozu záměru. 
Započítejte veškeré předpokládané výdaje, 
které umožňují chystané obchodní vztahy na 
období od spuštění ostrého provozu do 
ukončení účinnosti smluv či objednávek. 
Například se jedná o výdaje na údržbu 
(maintenance) a rozvoj informačních 
systémů nebo platby za licenční podporu 
(právo na nové verze atp). Zahrnuje i výdaje 
za platby služeb, pokud je tak projekt celý, 
nebo jeho část, realizován.  
Dále uveďte, na jak dlouhé období je výdaj 
za provoz napočten. 

60 000 000,- Kč (finanční služby, tj. DPH 0 
%) při předpokládaném objemu 
uhrazených časových poplatků ve výši      
7 miliard Kč za 4 roky.  

Plánované provozní výdaje se skládají 
pouze z transakčních poplatků.  

Všechny ostatní typy poplatků (za provoz 
brány, za reklamaci, za převody na účty 
SFDI apod.) budou v rámci výběrového 
řízení nastaveny jako nulové. 

Způsob stanovení předpokládaných 
(plánovaných) hodnot 

Předkladatel uvede postup při stanovení 
předpokládané hodnoty (např. způsob 
výpočtu, odkaz na znalecký posudek, 
průzkum trhu). 

Kalkulace vychází z: 

1) předpokládaného podílu elektronických 

plateb (státní e-shop a příhraniční 

samoobslužné kiosky, terminály) na 

celkovém objemu úhrad časových 

poplatků v prvních čtyřech letech 

provozu systému EDAZ. 

2) Předpokládané transakční provize 

s přihlédnutím k aktuálním podmínkám 
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trhu a předpokladu vyššího podílu 

služebních karet a karet vydaných 

mimo EU, než je typické pro běžný 

online retail segment v ČR. 

 

V zadávacím řízení bude vyžadováno 
předložení cenové nabídky ve struktuře 
MIF++ (MIF = mezibankovní poplatek, tzv. 
interchange fee), která je třísložková: 

 Složka č. 1: MIF 

 Složka č. 2: Poplatky karetních 

společností VISA a MasterCard za 

uskutečněné transakce 

 Složka č. 3: Transakční poplatek 

účastníka 

 

V cenové struktuře MIF++ jsou složky č. 1 a 
2 po celou dobu trvání smlouvy proměnlivé 
dle jejich stanovení regulátorem (v případě 
regulované MIF v EEA v rámci složky č. 1), 
resp. Karetními společnostmi Visa a 
MasterCard (v případě složky č. 2 a v 
případě neregulované MIF v rámci složky č. 
1) 

Jako nabídkovou cenu účastník zadávacího 
řízení uvede jednu hodnotu složky č. 3 
(transakčního poplatku účastníka), a to v 
procentech z částky transakce. 

 

V případě budoucího stanovení striktnějších 
hodnot mezibankovních poplatků (tzv. 
interchange fee), dnes regulovaných v EU 
Nařízením 2015/751, může dojít ke snížení 
celkových transakčních nákladů. Podmínky 
výběrového řízení zajistí automatickou a 
okamžitou reflexi případné změny 
regulované výše mezibankovních poplatků. 

 

Navrhovaný způsob zadání  

Odkaz na ustanovení ZZVZ, dle kterého má 
zadavatel v úmyslu postupovat. 

Nadlimitní otevřené řízení v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

Předmět záměru 

Předkladatel musí dostatečně určitě 
specifikovat předmět záměru a uvést 
všechny relevantní informace, na základě 
kterých si členové vlády mají vytvořit 

Výchozí situací je nutnost zavést nový 
informační systém veřejné správy, na 
základě novelizace zákona č. 13/1997 Sb. 
(zákon č. 227/2019 Sb.) s účinností od 1. 1. 
2021 v souvislosti s nezbytností evidence 
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komplexní představu, čeho se má záměr 
týkat. 

úhrady časového poplatku v elektronické 
podobě, tzv. „elektronických“ dálničních 
známek. 

Cílem tohoto projektu je realizace 
elektronického systému časového 
zpoplatnění, která zahrnuje vlastní evidenci 
časového poplatku a související aplikaci 
agendových funkcí EDAZ pro podporu 
podání žádosti o osvobození, jejíž výstup je 
evidován v evidenci časového poplatku, 
podporu kontroly oprávnění používat 
zpoplatněnou pozemní komunikaci včetně 
rozhraní pro elektronické systémy orgánů 
provádějících kontrolu (PČR, Celní správa), 
účetnictví a komunikační rozhraní pro 
distribuční místa zajišťující úhradu časového 
poplatku. Projekt zahrnuje implementaci 
webové aplikace úhrady a ověření pro 
podporu přímého prodeje mimo distribuční 
kanály vč. zajištění služeb platební brány. 
Součástí řešení je rozhraní pro výměnu 
údajů s ostatními informačními systémy 
veřejné správy prostřednictvím eGSB (PO, 
PP). 

Tento záměr se vztahuje k pořízení a 
provozování platební brány, která bude 
navázána na „státní“ e-shop a pořízení 
služeb akceptace elektronických plateb 
pro samoobslužné kiosky, které budou 
umístěny na hraničních přechodech. 

Informace, zda záměr podléhá stanovisku 
OHA, datum jeho vydání a č.j. přidělené 
OHA.  

Předkladatel uvede informaci o tom, zda 
záměr podle usnesení vlády podléhá 
stanovisku OHA a pokud ano, uvede datum, 
kdy bylo stanovisko vydáno a jeho číslo 
jednací. Pokud podléhá, stanovisko musí být 
uvedeno v příloze této informace. 

Záměr nepodléhá stanovisku OHA 
 

Další informace 

Předkladatel uvede případné další relevantní 
informace. 

Pro zajištění zavedení nového informačního 
systému veřejné správy, na základě 
novelizace zákona č. 13/1997 Sb. 
v souvislosti s EADZ je nutné vybudovat celý 
nový informační systém, na nějž platební 
brána navazuje a jehož primárním cíli jsou: 

 evidence časového poplatku 

 zajištění možnosti úhrady časového 
poplatku prostřednictvím webové 
aplikace úhrady a ověření zápisu do 
evidence  
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 evidence osvobození od úhrady 
časového poplatku – příjem 
oznámení osvobození 
prostřednictvím služeb spisové 
služby pro příjem a výpravu zpráv 
s napojením na ISDS, ztotožnění 
žadatelů v základních registrech, 
příjem oznámení autorizovaných 
prostřednictvím NIA / eIdentita 

 bezpečnostní evidence 

 evidence vedlejší účetní knihy pro 
konzistentní export dat do hlavní 
účetní knihy SFDI 

 zajištění funkcionality interakce 
uživatelů systému prostřednictvím 
webového rozhraní 

 zajištění API rozhraní pro podporu 
úhrady časového poplatku 
prostřednictvím distributorů a 
integrace API rozhraní na eGSB 

 zajištění kontroly úhrady časového 
poplatku 
 

Záměr na tuto část IS je vládě předkládán 
v samostatné informaci. 

 


