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1.  Základy

a)  Pozadí 

Spolková republika Německo vybírá od 01.01.2005 podle zákona o výběru poplatků týkající se silnic za používání spolkových dálnic těžkými užitkovými vozidly (zákon o 
dálničním mýtu – ABMG) a na základě právních předpisů, vydaných na základě tohoto zákona, mýto za používání spolkových dálnic těžkými užitkovými vozidly. Provozem 
mýtného systému, zejména výběrem, vymáháním a odvodem mýta, popř. součinností pro výběru mýta, pověřila Spolková republika Německo prostřednictvím Spolkového 
úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für Güterverkehr – BAG) společnost Toll Collect GmbH (dále nazývanou „TC“). Společnost TC nabízí plátcům mýta možnost, aby se  
u ní nechali registrovat jako „Registrovaní uživatelé“ a jako takoví i mýto za pomoci čtyř způsobů výběru mýta, konkrétně

1. v automatickém systému výběru mýta pomoci přístroje ve vozidle, zvaného rovněž Onboard -Unit (OBU), nebo 

2. manuálním zaúčtováním na mýtných terminálech (ve zjednodušené formě možné pomocí karty TC) nebo 

3. manuálním zaúčtováním přes internet 

4.  manuálním zaúčtováním přes aplikaci 

hradili. Tito registrovaní uživatelé si mohou u společnosti TC zvolit vyúčtování mýta „přes tankovací karty“, tedy zejména přes DKV. 

Na tomto základě sjednávají společnost DKV a zákazník následující:

b)  Platnost Všeobecných obchodních podmínek DKV a těchto Zvláštních podmínek mýta 

Pokud se zákazník nechá registrovat u společnosti TC jako registrovaný uživatel a na základě příslušné zvláštní dohody mezi zákazníkem a společností DKV zvolí vyúčtování 
mýta přes DKV, platí nejprve Všeobecné obchodní podmínky společnosti DKV (dále nazývané „DKV-VOP“), doplněné a částečně upravené těmito Zvláštními podmínkami 
mýta pro vyúčtování mýta (v rozšířeném smyslu následujícího bodu 3 písm. a) věta 1) o DKV. DKV-VOP platí analogicky i v případě, když se DKV CARD k úhradě mýta jako 
taková vůbec nepoužije, zejména tehdy, pokud se nový zákazník úplně zřekne vystavení a používání DKV CARD a chce přes DKV pouze účtovat mýto. „Poskytovatelem 
služeb DKV“ je v případě vyúčtování mýta společnost TC a „jednotlivou smlouvou“ jsou jak vlastní užívací vztah, který vzniká mezi společností TC a zákazníkem jeho registrací 
k Všeobecným obchodním podmínkám TC (rámcová smlouva), tak jednotlivý příkaz k platbě mýta nebo jiný příkaz, který zákazník udělí společnosti TC podle následujícího 
bodu 4. věta 2 nebo 3.

c)  Změny Zvláštních podmínek mýta

Společnost DKV je oprávněna změnit tyto Zvláštní podmínky mýta s účinností do budoucna. Společnost DKV o tom bude zákazníka informovat písemně, aniž by změněné 
podmínky musí být sděleny jako celek; stačí informace o skutečnosti změny i v elektronické formě. Pokud zákazník během jednoho měsíce od doručení oznámení o změně 
proti této nevznese písemně námitku, platí to jako jeho souhlas se změnou. Společnost DKV upozorní v příslušných oznámeních o změně na právo na námitku.

2. Vznik obchodního vztahu

Obchodní vztah Mýto mezi společností DKV a zákazníkem vzniká, i pro zcela nové zákazníky, ohledně mýta jen za odkladné podmínky, že rovněž společnost TC přijme  
žádost o registraci, kterou zákazník vyplnil při volbě vyúčtování přes „tankovací kartu DKV“, popř. příslušnou změnu registrace zákazníka, otevření uživatelského účtu  
a případně zaslání jedné nebo několika TC karet vozidla.

3.  Účel obchodního vztahu 

a)  Obchodní vztah opravňuje zákazníka, aby pověřil společnost TC odvodem mýta, popř. zákonných poplatků (konkrétně částek, kterou budou stanoveny v procesu výběru  
mýta zvoleném zákazníkem) a aby přes DKV hradil příslušné nároky na zálohy a náhradu nákladů společnosti TC a případné jiné pohledávky TC z uživatelského vztahu  
(např. kvůli novému přidělení TC karty vozidla, poškození OBU, dalším výtiskům soupisu mýta apod. nebo stornu tras). Při odvodu mýta popř. zákonných poplatků a  
případné dodávce/opravě nových TC karet vozidla nebo OBU nebo jiných služeb poskytnutých společností TC se vždy jedná o služby, které společnost TC poskytuje  
vlastním jménem a na vlastní účet (ve smyslu bodu 8.c) nebo DKV-VOP). 

b)  Společnost DKV nabývá pohledávky popsané výše v bodě a) věta 1 od společnosti TC, které tato společnost předtím postoupila fakturační společnosti AGES, od společnosti 
AGES. Nezávisle na tom, zda společnost DKV získala výše popsané pohledávky od společnosti TC, zejména pro případ, že nabytí pohledávek nebylo možné z jakéhokoli 
důvodu realizovat, pověřuje zákazník společnost DKV vznikem tohoto obchodního vztahu také k tomu, aby výše popsané pohledávky společnosti TC vůči němu uhradila; 
společnosti DKV uděluje používáním podle dále uvedeného bodu 4. věta 2 nebo 3 příslušný neodvolatelný příkaz.

Zvláštní podmínky
pro platbu německého mýtného pro  
nákladní vozidla uživateli registrovanými u  
společnosti Toll Collect prostřednictvím DKV  
(Zvláštní podmínky mýta)
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4.  Karty vozidla, OBU nebo aplikace; používání 

TC karty vozidla poskytnuté zákazníkovi společností TC, které při manuálním zaúčtování na mýtném terminálu umožňují jednodušší zaúčtování, nejsou DKV CARD ve smyslu 
DKV-VOP. Jednotlivé příkazy zákazníka pro společnost TC, aby za něj uhradila mýto, se realizují tak, že zákazník v automatickém systému výběru mýta projede trasy s výběrem 
mýta se zapnutou OBU ve vozidle, které je jí vybaveno, nebo při manuálním zaúčtování použije k tomuto příkazu mýtný terminál (pomocí TC karty vozidla), internet nebo 
aplikaci. Požadavky na nové vystavení TC karet vozidla, druhých výtisků soupisů mýta apod. nebo na storno tras uděluje zákazník společnosti TC zpravidla výslovně. 

5. Oprávnění k užívání 

Užívání obchodního vztahu, zejména TC karet vozidla a OBU za účelem závazku DKV, je povoleno pouze zákazníkovi a jeho pomocníkům. Společnost DKV může kdykoli 
požadovat, aby jí zákazník jmenovitě uvedl osoby oprávněné k užívání, kterým přenechal TC karty vozidla, popř. jejich data a/nebo přístroje do vozidla, a to včetně jejich  
adres a podpisových vzorů. 

6.  Platební povinnost; vyúčtování; inkasní postup 

a)  Platební povinnost zákazníka podle bodu 9 DKV-VOP platí pro všechny pohledávky společnosti TC nabyté společností DKV podle bodu 3 písm. a) věta 1, které vznikly 
oprávněným používáním obchodního vztahu podle výše uvedeného bodu 4. věta 2 nebo 3 nebo jinak v rámci užívacího vztahu se společností TC; dále pro vlastní nároky 
společnosti DKV na náhradu nákladů, které společnosti DKV vznikly ze smluvního vztahu podle bodu 3 písm. b) věta 2. Společnost DKV je oprávněna účtovat úhradu ve  
smyslu bodu 9.b) DKV-VOP při používání DKV CARD na mýtném terminálu. 

b) Společnost DKV účtuje pohledávky průběžně nebo po časových úsecích, přičemž jsou zpravidla pohledávky týkající se vlastního mýta účtovány jednou měsíčně, pohledávky 
týkající se ostatních služeb společnosti TC podle jejich množství i dvakrát měsíčně. Pohledávky budou ve výpisech z účtu k vyúčtováním DKV rozděleny podle druhu  
pohledávky a příslušných čísel dokladů TC (např. čísel soupisů mýta od TC); jednotlivé jízdy nebudou uváděny. 

c) Pro inkasní postup platí bod 10 písm. e) DKV-VOP. 

7. Právo DKV a zákazníka na výpověď; konec obchodního vztahu

Společnost DKV může užívání obchodního vztahu – i nezávisle na případném vedle existujícím obecném obchodním vztahu – podle bodu 12. DKV-VOP zakázat, zákazníka 
u společnosti TC zablokovat a/nebo obchodní vztah ukončit (vypovědět); pro zákazníka platí také obecný zákaz užívání obchodního vztahu podle bodu 12. DKV-VOP. 
Zákazník může tento obchodní vztah kdykoli vypovědět, ale pouze tehdy, pokud tuto výpověď učiní i vůči společnosti TC (celkově nebo pro vyúčtování přes společnost DKV). 
V každém případě tento obchodní vztah končí automaticky, když skončí spolupráce mezi zákazníkem a společností TC. 

Stav: 25.04.2019


