RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM AKREDITÁCIE POSKYTOVATEĽA EETS
PRÍLOHA Č. 4 PREHĽADU O OBLASTI EETS

Tento dokument je prílohou Prehľadu o oblasti EETS. Rámcový časový harmonogram nadväzuje na predpísaný
postup Akreditácie Poskytovateľa EETS a odráža časovú súslednosť plnenia jednotlivých úloh pri Akreditácii.
Rámcový časový harmonogram slúži ako pomôcka pre orientáciu záujemcov o poskytovanie EETS.
Povinnosťou Žiadateľa je spracovať vlastný návrh časového harmonogramu a tento návrh predložiť Správcovi
výberu mýta ako prílohu Žiadosti o Akreditáciu. Správca výberu mýta návrh harmonogramu posúdi, navrhne
prípadné zmeny, navrhnuté zmeny odsúhlasí so Žiadateľom pred uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve EETS.
Odsúhlasený časový harmonogram Akreditácie sa stane neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o budúcej zmluve o
EETS. V prípade, ak nedôjde k dohode medzi Žiadateľom a Správcom výberu mýta o prípadnej zmene časového
harmonogramu, postup Akreditácie bude ukončený, o čom Správca výberu mýta Žiadateľa písomne vyrozumie.
Žiadateľ o Akreditáciu je povinný pri príprave vlastného návrhu časového harmonogramu Akreditácie dodržať
nižšie uvedené zásady:
1.

2.
3.
4.

Zachovať minimálnu štruktúru, poradie a nadväznosti úloh uvedených v rámcovom harmonograme;
tým nie je dotknuté právo Žiadateľa harmonogram rozšíriť o iné úlohy, ktoré sú podľa názoru Žiadateľa
účelné a/alebo nevyhnutné na dosiahnutie cieľov,
zachovať minimálnu dobu trvania určitých úloh, ktorá je v harmonogramu vyznačená žltým, ktorú
Žiadateľ nesmie vo svojom návrhu skrátiť,
neprekročiť maximálnu lehotu na spracovanie a predloženie Technicko-prevádzkového konceptu, ktorá
je 6 týždňov od uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve EETS,
pri dodržaní podmienky podľa bodov 2 a 3 vyššie má Žiadateľ právo navrhnúť dobu trvania jednotlivých
úloh.

Správca výberu mýta si v rámci odsúhlasovania návrhu časového harmonogramu vyhradzuje právo upraviť
termín pre míľnik „Pripravenosť na začatie skúšok“ podľa svojich prevádzkových potrieb, napr. z dôvodu
plánovaného vyťaženia testovacieho prostredia.
Odsúhlasený časový harmonogram (ako príloha Zmluvy o budúcej zmluve EETS) podlieha revízii v nadväznosti na
skutočne realizovaný priebeh skúšok, najmä v súvislosti s prípadnou potrebou určité skúšky zopakovať.
Rámcový časový harmonogram je uvedený na nasledujúcej stránke. Jeho grafická reprezentácia je zjednodušená
(každý mesiac je rozdelený na 4 rovnomerné úseky, ktoré nezodpovedajú presne týždennému intervalu), pre
spracovanie návrhu časového harmonogramu je smerodajný údaj v stĺpci „Trvanie“.
V prípade, ak je úloha vyznačená kombinovane, napr. 4 týždne žltým a následne 2 týždne sivým, znamená to, že
Správca výberu mýta očakáva splnenie danej úlohy za 6 týždňov, avšak Žiadateľ môže navrhnúť skrátenie až na 4
týždne, nie menej.
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Úloha
Podanie žiadosti o akreditáciu

Trvanie

Zodpovedá
Žiadateľ

Spracovanie žiadosti a podpísanie ZoBZ za SVM

2 týždne SVM

Pripomienkovanie a odsúhlasenie časového harmonogramu

1 týžden SVM, Žiadateľ

Mesiac 1

Poskytnutie detailných technických podkladov SVM

SVM

u

Gate 0: Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve EETS (ZoBZ)

SVM, Poskytovateľ EETS

u

Spracovanie Technicko-prevádzkového konceptu (TPK)
Úhrada poplatku za akreditáciu
Poskytovanie konzultácií k spracovaniu TPK
Odovzdanie Technicko-prevádzkového konceptu
Kontrola a pripomienkovanie Technicko-prevádzkového konceptu
Gate 1: Schválenie Technicko-prevádzkového konceptu
Predimplementačná technologická príprava

Poskytovateľ EETS

Poskytovateľ EETS

SVM

3 týždne SVM, Poskytovateľ EETS

Individuálne skúšky rozhrania Back-office

3 týždne SVM, Poskytovateľ EETS

Mesiac 8

Mesiac 9

u

u

SVM

u

u

3 týždne SVM, Poskytovateľ EETS
SVM

u

2 mesiace SVM, Poskytovateľ EETS

Gate 4: Akceptácia pilotnej prevádzky

SVM

Úhrada faktúr za viacej práce

Poskytovateľ EETS

Vystavenie Potvrdenia o vhodnosti prvkov interoperability na použitie

SVM

Príprava návrhu Zmluvy EETS, poistenia, zábezpeky, zápis do RPVS

1 týždeň Poskytovateľ EETS

Kontrola návrhu Zmluvy EETS, poistenia, zábezpeky, zápisu do RPVS

1 týždeň SVM

Podpis Zmluvy EETS za SVM a zverejnenie v CRZ a Registri EETS

2 týždne SVM

Gate 5: Uzatvorenie Zmluvy EETS, oprávnenie poskytovať EETS

Mesiac 7

u

SVM, Poskytovateľ EETS

Individuálne skúšky OBE

Pilotná prevádzka (so simulovaným výberom mýta)

Mesiac 6

4 mesiace Poskytovateľ EETS

1 týždeň Poskytovateľ EETS

Gate 3: Akceptácia komplexných skúšok E2E procesov

Mesiac 5

6 týždňov SVM, Poskytovateľ EETS

1 týždeň SVM, Poskytovateľ EETS

Komplexné skúšky E2E procesov

Mesiac 4

2 týždne SVM

Odovzdanie OBE k vykonaní skúšok

Gate 2a/2b: Akceptácia individuálnych skúšok

Mesiac 3

6 týždňov Poskytovateľ EETS

Výmena dôveryhodných objektov pre testovacie prostredie

Pripravenosť na začatie skúšok

Mesiac 2

u

SVM, Poskytovateľ EETS

Úlohy alebo ich časti vyznačené žltým nie je možné skrátiť. Správca výberu mýta záväzne stanovil ich minimálnu dobu trvania.
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