
                                                                                          
 

Směrnice Consorzio pro zažádání o telematické registrační boxy 
a jejich používání 

(DKV BOX) 

 
 
 
Obsah  
 

Část A Vymezení pojmů 
Část B Obecná ustanovení 
 1 PŘEDMĚT  

1.1. Souhlas 
1.2. Přihlášení, informační povinnosti zákazníka DKV 

 2 DODÁNÍ DKV BOXŮ  
2.1  Dodání 
2.2  Vlastnictví  

 3 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ  
  3.1. Montáž 
  3.2 Používání 

 4 ODMĚNA, FAKTURACE 
  4.1. Úhrada a náklady 
  4.2. Slevy 
  4.3. Fakturace   
  5 ZTRÁTA, KRÁDEŽ, PORUCHY, POŠKOZENÍ  
  5.1.  Krádež, ztráta nebo jiné zmizení 
  5.2.  Nefunkčnost DKV BOXu 
  5.3. Výměna DKV BOXu 
  5.4. Dočasné zablokování boxů 
  5.5.  Odpovědnost člena Consorzio 

6 REKLAMACE/ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY MÝTNÝCH SPOLEČNOSTÍ 
7 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ   
8 DOBA TRVÁNÍ, VRÁCENÍ 

  8.1.  Doba trvání 
8.2. Vrácení DKV BOXů, zaslání zpět  

9 RŮZNÉ  
  9.1.  Změny směrnice  
  9.2.  Platnost a výklad pro zahraniční členy Consorzio 
   
 

Vymezení pojmů, obecná ustanovení a zvláštní ustanovení jsou pevnou součástí této směrnice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                

2 
 

Část A Vymezení pojmů  

 
 
 
„Člen Consorzio“ označuje podnikatelsky činnou osobu nebo firmu, která je pro své podnikatelské účely 

již  registrována jako člen Consorzio, přičemž toto registrované členství je 
předpokladem pro používání DKV BOXu. 

 
 
„Formulář objednávky“  označuje formulář se žádostí o jeden nebo více DKV BOXů 
 
„Směrnice“ Označuje tuto směrnici společnosti DKV pro zažádání o telematické registrační boxy 

(DKV BOX) a jejich používání. 
 
„DKV“    Označuje společnost DKV Euro Service GmbH + Co. KG.  
 
„Consorzio“   označuje společenství firem označené jako Consorzio DKV EURO SERVICE 
 
„Smlouva o užívání“ označuje smlouvu, kterou uzavírá Consorzio a člen Consorzio a která členovi dovoluje 

užívání jednoho nebo více DKV BOXů. Smlouva obsahuje: 
     - formulář objednávky DKV BOXu   
     - tuto směrnici 
 
„DKV BOX“ označuje telematický přístroj pro záznam mýtného „DKV BOX Italia“, jehož vlastníkem a 

vydavatelem je společnost DKV (dále pouze „DKV BOX“, příp. „přístroj“). DKV BOX 
slouží pro registraci mýtného, pro které je přístroj schválen, pokud je vyúčtování 
prostřednictvím konkrétního přístroje možné. 

 
„OBU“ On Board Unit (palubní jednotka), přístroj pro automatickou registraci a vyúčtování 

mýtných poplatků. 
 
„Mýtné“  Poplatky a odvody vybírané mýtnými společnostmi za používání úseků dálnic, tunelů a 

mostů a rovněž parkovišť a trajektů podléhajících úhradě a dále silnic/míst uvnitř měst 

podléhajících platbě mýtného (městské mýtné). 

„Mýtné společnosti“ označuje provozovatele dálnic, tunelů, mostů, parkovišť, silnic/míst uvnitř měst a 

trajektů, kteří přijímají DKV BOX a fakturují společnosti DKV náklady související s tímto 

přijetím a mýtné zaznamenané DKV BOXem za užívání dálnic, tunelů, mostů, 

parkovišť, silnic/míst uvnitř měst (městské mýtné) a trajektů  

 

„Síť“ Označuje veškerá mýtná místa mýtných společností, která akceptují příslušný 

registrační přístroj. 

„Pokyny pro užívání“  Podmínky užívání vydané mýtnými 
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Část B Obecná ustanovení  

1 PŘEDMĚT  

 
1.1.  Souhlas:  

Vlastnictví a používání DKV BOXu zahrnuje 
z právního hlediska výhradní souhlas s touto 
směrnicí. DKV BOX vázaný na příslušnou 
registrační značku je vázán na jedno vozidlo 
člena Consorzio uvedené ve formuláři 
objednávky a smí být instalován pouze v tomto 
vozidle. 

 
1.2.  Přihlášení, informační povinnosti zákazníka člena 

Consorzio   
Člen Consorzio zaručuje úplnost a správnost všech údajů, 
které poskytl v rámci smlouvy o užívání. Člen Consorzio se 
zavazuje, že údaje, které Consorzio poskytl, bude 
neprodleně doplňovat a aktualizovat, zejména v případě:  

- změny registrovaného vozidla nebo 
registrovaných vozidel,  

- změny SPZ vozidla, ve kterém je 
nainstalován DKV BOX,  

- odhlášení motorového vozidla, v němž 
je instalován DKV BOX vázaný na 
příslušnou SPZ1, 

Celkově se člen Consorzio zavazuje poskytovat a 
aktualizovat všechny informace, které by mohly být 
užitečné pro plnění smlouvy o užívání.   
 
2 Dodání DKV BOXů 
 
2.1. Dodání 

Consorzio dodá členovi Consorzio DKV BOX 
na dodací adresu, která je uvedena ve formuláři 
objednávky DKV BOXu.   

2.2. Vlastnictví 
DKV BOX zůstává výhradním, nepřenositelným 
a nezastavitelným vlastnictvím společnosti DKV 
a je členovi Consorzio poskytován k dispozici na 
základě formuláře objednávky do doby, dokud 
nenastane některá ze skutečností uvedených v 
bodu 8 této směrnice. DKV BOX je nutno 
opatrovat a nakládat s ním pečlivě. Nesmí být 
přenechán nebo předán třetí osobě. 
 
Člen Consorzio je povinen o DKV BOX pečovat 
a ochraňovat ho a je odpovědný za jeho užívání 
podle smlouvy. Je odpovědný za porušení těchto 
povinností svými pomocníky při plnění, kterým 
vozidlo s instalovaným DKV BOXem přenechal.  

 
 
3 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ  
 
3.1. Montáž 

Náklady za instalaci DKV BOXu do jeho vozidla 
podle předpisů a podle pokynu k instalaci nese 
člen Consorzio. Od Consorzio obdrží při zaslání 
DKV BOXu vícejazyčný návod k instalaci a je za 
instalaci odpovědný.  

 
3.2. Používání 

Je výslovně zakázáno, aby DKV BOX užívaly jiné 
osoby než člen Consorzio.  

 
DKV BOX se musí nepřetržitě a v celé akceptační 
síti, pro kterou je určen, udržovat funkční 
v příslušném držáku.  

 
To platí pouze tehdy, jestliže je v sídle zákazníka, resp. v zemi 
registrace příslušného vozidla takové odhlášení povoleno.   

 
 
 
 
Ve vozidle se smí používat pouze jedna aktivní 
palubní jednotka (OBU). Pokud se ve vozidle 
nachází několik aktivních OBU, může to vést 
ke dvojí registraci a v důsledku toho ke dvojímu 
vyúčtování. Výslovně upozorňujeme na to, že k 
souvisejícímu vyúčtování je oprávněno Consorzio. 

 
 

Při použití DKV BOXu k úhradě vzniklého mýtného 
lze použít jen speciálně označené jízdní pruhy. V 
těchto jízdních pruzích se musí bezpodmínečně 
dodržovat maximální rychlost stanovená 
příslušnou mýtnou společností. Odpadá 
vystavování dokladů při platbách v hotovosti nebo 
kartou, protože mýtné je vypočteno ve faktuře, 
kterou vydává Consorzio. 

 
 4 ODMĚNA, FAKTURACE  
 
4.1. Odměna, servisní příplatek  

4.1 Úhrada a náklady 

             Navíc k mýtnému a nákladům/úhradám 
zaznamenávaným prostřednictvím DKV BOXu 
v souvislosti s používáním dálnic, tunelů, mostů, 
parkovišť, silnic/míst uvnitř měst podléhajících 
platbě mýtného (městské mýtné) a trajektů, které 
musí být podle interního jednacího řádu Consorzio 
společenství Consorzio hrazeny, musí člen 
Consorzio hradit poplatky za poskytnutí DKV 
BOXu stanovené v této směrnici.  

 
 Interní jednací řád je k dispozici v chráněné oblasti 

webových stránek společnosti DKV nebo je možné 
si ho vyžádat od poradce pro zákazníky.    

 
 Consorzio vybírá za každý DKV BOX poplatek za 

správu (nebo „poplatek za užívání“) ve výši 0,99 
eur měsíčně. Tento poplatek za správu DKV 
BOXu, který Consorzio vybírá za poskytnutí DKV 
BOXu k dispozici, je paušalizován. Výše úhrady 
za správu DKV BOXu není závislá na skutečném 
používání DKV BOXu a možnostech jeho užívání. 

 
 

4.2. Vrácení mýtného   
Používání DKV BOXu umožňuje členu Consorzio 
požádat podle aktuálních rozhodnutí italského 
ministerstva pro infrastrukturu a dopravu o vrácení 
části mýtného placeného na dálnici. K tomu musí 
člen Consorzio splnit předpoklady a podmínky 
uvedené v rozhodnutích ministerstva. Důležitým 
předpokladem je, aby člen Consorzio zajistil a 
zaručil, že DKV BOX závislý na registrační značce 
bude nainstalován a používán pouze v určeném 
vozidle (každý z těchto DKV BOXů je registrován 
speciálně pro jediné vozidlo). Je výslovně 
zakázáno používat DKV BOX v jiném než 
registrovaném resp. DKV BOXu přiřazeném 
vozidle. Jestliže člen Consorzio v rozporu s touto 
směrnicí zaregistruje pro jedno vozidlo více OBU 
společnosti DKV nebo jiných poskytovatelů nebo 
jestliže DKV BOX použije v jiném než 
registrovaném vozidle, může být důsledkem ztráta 
zpětné náhrady. 

Podle článku 2 svých stanov požaduje Consorzio 
jménem člena Consorzio u příslušných úřadů na 
základě údajů oznámených při registraci 
automaticky vrácení mýtného za celý obrat 
vygenerovaný pomocí DKV BOXu v Itálii.  
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4.3. Fakturace  

Vyúčtování veškerých poplatků za DKV BOX se 
provádí podle Interního obchodního řádu. 
Consorzio provádí vyúčtování se členem 
Consorzio dvakrát měsíčně. Zúčtovací období 
představuje zpravidla za první polovinu měsíce 
doba od 1. do 15. dne měsíce a za druhou 
polovinu měsíce doba od 16. do posledního dne 
měsíce. Podle italských zákonů mohou však být 
poplatky přesto fakturovány jinak než v tomto 
období (např. je-li mýtná společnost v prodlení s 
výpočtem mýtného pro Consorzio). 

 
5 ZTRÁTA, KRÁDEŽ, PORUCHA FUNKCE, ZNIČENÍ, 
POŠKOZENÍ 

 
5.1. Krádež, ztráta nebo jiné zmizení  

Krádež, ztrátu nebo jiné zmizení DKV BOXu je 
nutné okamžitě oznámit Consorzio 
prostřednictvím e-mailu s využitím servisního 
listu Consorzio.Okamžité oznámení musí 
obsahovat zejména SPZ vozidla, z něhož se 
DKV BOX ztratil nebo byl odcizen. 
 
V případě krádeže, ztráty, poškození nebo 
zmizení z jiné příčiny dluží člen Consorzio 
poplatek za přístroj z důvodu nevrácení DKV 
BOXu. Tento poplatek za přístroj v případě 
nevrácení je uveden v bodu 8.2 této směrnice.    

  

DKV BOX nahlášený jako zcizený, ztracený 
nebo jinak zmizelý nesmí být v případě nálezu již 
používán, ale člen Consorzio jej musí podle 
bodu 8.2 této směrnice bez prodlení vrátit 
Consorzio   

 
5.2. Nefunkčnost DKV BOXu 
Jestliže DKV BOX není funkční, je člen Consorzio povinen 

Consorzio o této skutečnosti okamžitě informovat.  
 

Člen Consorzio si může u Consorzio vyžádat nový 
přístroj jako náhradní. Ihned po obdržení nového 
přístroje musí člen Consorzio starý přístroj zaslat 
Consorzio podle bodu 8.2 této směrnice zpět na 
vlastní náklady. Pro zaslání starého přístroje musí 
člen Consorzio použít izolační obal přiložený k 
dodávce nového DKV BOXu.   

 
5.3. Výměna DKV BOXu  

Consorzio je oprávněno dodaný DKV BOX kdykoli 
nahradit novým modelem DKV BOXu.   

  

Navíc Consorzio může DKV BOX vyměnit a/nebo 
nahradit z technických důvodů, např. při změně 
DKV BOXu nebo způsobu jeho funkce, při 
opotřebení, při výměně vozidla nebo změně 
vlastností vozidla, ke kterému je DKV BOX 
přiřazen. 

 

Ve výše uvedených případech výměny musí člen 
Consorzio DKV BOX zaslat Consorzio podle bodu 8.2 této 
směrnice na jeho první výzvu.   
 
5.4. Dočasné zablokování boxů 

Consorzio může používání DKV BOXu zakázat 
okamžitě a bez předchozího oznámení, jestliže 
nastal některý z důvodů uvedení v článku 8 
stanov.   
 
Consorzio může také jednotlivé nebo všechny 
DKV BOXy dočasně zablokovat, aniž by 
vyžadovalo jejich vydání. Bez ohledu na dočasné 
zablokování jednoho nebo všech DKV BOXů dluží 
člen Consorzio i nadále poplatek za správu DKV 

BOXu podle bodu 4.1 této směrnice.  

Provozovatelé mýtného systému mohou 
zablokované palubní jednotky zabavit.   

 
Consorzio je oprávněno oznámit svým servisním 
partnerům zablokování DKV BOXu a/nebo 
ukončení obchodního vztahu s členem Consorzio 
elektronickou cestou, zasláním seznamů 
zablokování nebo jiným způsobem. 

 

5.5. Odpovědnost člena Consorzio  
Člen Consorzio odpovídá za používání DKV BOXu 
v rozporu se smlouvou nebo za jeho zneužití a 
rovněž za jakoukoli následně zaznamenanou 
mýtnou transakci, ledaže by člen Consorzio a 
oprávněný uživatel vozidla, ve kterém byl DKV 
BOX instalován podnikli všechna únosná opatření 
proti užívání v rozporu se smlouvou, příp. zneužití 
přístroje, což je člen Consorzio povinen doložit.  

 
Neoprávněné použití DKV BOXu může být trestně 
stíháno. 

 
Člen Consorzio odpovídá za poškození DKV 
BOXu, která vyplývají z neodborného používání 
a/nebo používání v rozporu se smlouvou. Je 
přísně zakázáno zejména otevírat přístroj, vyjímat 
baterii a kopírovat uložená data.  

 
 6 REKLAMACE / Zvláštní podmínky mýtných 
společností 
 

Mýtné, jakékoli „Zvláštní obchodní podmínky“ a 
ostatní podmínky užívání vydané mýtnými 
společnostmi nejsou součástí této směrnice. Člen 
Consorzio je povinen jednat podle podmínek 
užívání, které jsou k dispozici na webové stránce 
společnosti DKV (www.dkv-mobility.com). 
 
Související spory musí být vyjasněny přímo mezi 
mýtnou společností a členem Consorzio. V 
případě technických problémů s mýtnou technikou 
mýtných společností nemůže člen Consorzio 
uplatňovat vůči Consorzio žádné nároky. 

 
Reklamace a požadavky na vrácení, které se 
vztahují k transakcím zaznamenaným pomocí 
DKV BOXu, musí člen Consorzio směrovat přímo 
na Consorzio.   
 
Ostatní reklamace a požadavky na vrácení může 
člen Consorzio zaslat mýtné společnosti přímo 
nebo prostřednictvím Consorzio. Consorzio předá 
reklamace a požadavky na vrácení zaslané 
Consorzio bez prodlení mýtné společnosti.   

 
Člen Consorzio je povinen faktury vystavené v 
rámci smlouvy o užívání zkontrolovat ihned po 
obdržení. Všechny reklamace nebo námitky v 
souvislosti s těmi fakturami musí být pod hrozbou 
propadnutí zaslány Consorzio společně se všemi 
doklady nejpozději 2 měsíce od příslušného data 
faktury.  

 
 7 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A OCHRANA OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ   
 

Consorzio zpracovává údaje člena Consorzio, 
zejména ty, které vyplývají ze smluvního vztahu, 
výhradně v rámci zákonných ustanovení na 
ochranu osobních údajů (obecné nařízení EU o 
ochraně osobních údajů, zejména čl. 6). To 
zahrnuje, pokud je to z hlediska zákonné ochrany 
osobních údajů přípustné, rovněž zpracování 
a/nebo předávání údajů třetích stran (např. 
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servisních partnerů), které pracují pro Consorzio, a 
to s ohledem na zákonná ustanovení a příslušné 
záruky v oblasti ochrany osobních údajů. Další 
podrobné informace o ochraně osobních údajů 
jsou dostupné na stránkách https://www.dkv-
mobility.com/de/maut/maut-pro-
land/italien/consorzio-dkv. 

 
 
8 DOBA TRVÁNÍ, VRÁCENÍ   
 
8.1. Doba trvání   

Smlouva o užívání předpokládá registraci člena 
Consorzio jako člena Consorzio a uskutečňuje se 
přijetím formuláře objednávky zaslaného členem 
Consorzio pro jeho vozidla; trvá do ukončení 
obchodního vztahu s Consorzio týkajícího se DKV 
BOXu (s výjimkou ustanovení bodů 8.2 a 9.2, 
která platí nadále). Consorzio může smlouvu o 
užívání vypovědět podle článku 1456 italského 
občanského zákoníku, jestliže člen Consorozio je 
v prodlení s platbami nebo nevydá DKV BOXy 
podle ustanovení bodu 8.2 této směrnice. 

 
8.2. Vrácení DKV BOXu, zaslání zpět   
Po ukončení smlouvy o užívání nebo při požadavku na 
vrácení ze strany Consorzio nebo na základě změny 
vozového parku člena Consorzio s ohledem na 
registrovaná vozidla, která již nejsou ve smlouvě o užívání 
zahrnuta nebo s ohledem na další, dříve ve směrnici 
uvedené případy, musí člen Consorzio bez prodlení vrátit 
zcela a bez poškození/změny Consorzio všechny přístroje, 
které se nacházejí v jeho držení, a sice  

- hermeticky zabalené v alobalu  
- na vlastní náklady 
- na adresu:  
Consorzio DKV Euro Service  

c/o DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG  

OBU Management  

Balcke-Dürr-Allee 3  

D-40882 Ratingen   

  
Jestliže Consorzio přístroje neobdrží do 14 
kalendářních dnů po žádosti o vydání, příp. po 
ukončení obchodního vztahu nebo v případě 
výměny, vyúčtuje Consorzio poplatek za přístroj 
při nevrácení (náhrada škody) ve výši 30,00 eur za 
DKV BOX. Poplatek za přístroj v případě 
nevrácení bude členu Consorzio vyúčtován ve 
faktuře zaslané Consorzio, stejně jako mýtné 
poplatky, vzniklé a registrované po ukončení 
obchodního vztahu, příp. po žádosti o vydání, 
odhlášení nebo náhradě, za které je člen 
Consorzio odpovědný.  

 
 
 9 RŮZNÉ 
 
9.1. Změny směrnic  

Výše uvedená směrnice platí prvně pro DKV 
BOXy uvedené ve formuláři objednávky pro DKV 
BOX, a poté také pro další DKV BOXy objednané 
dodatečně a vyměněné. 

 
Consorzio si vyhrazuje právo, kdykoli tyto 
směrnice změnit.   

 
Consorzio informuje písemně člena Consorzio o 
změnách této směrnice Consorzio týkající se 
žádosti o telematické přístroje pro záznam 
mýtného (DKV BOX) a jejich používání, aniž by 
změněná ustanovení této směrnice musela být 
předána jednotlivě nebo jako nové znění 
směrnice. Informace o odkazu pro načtení 
změněného dokumentu a informování o provedení 
změny jako takové je dostačující. Písemné 

informování může být provedeno také na 
vyúčtováních. Pokud člen Consorzio nevznese do 
jednoho měsíce od příslušného oznámení změny 
písemně námitku, je to považováno za souhlas se 
změnou; na toto Consorzio upozorní v informaci o 
změně.  

 
Člen Consorzio má možnost novou směrnici 
odmítnout tím, že vypoví smlouvu o užívání, 
okamžitě ukončí užívání DKV BOXů, které se 
nacházejí v jeho držení a zašle je podle 
požadavků na vrácení podle bodu 8.2 této 
směrnice Consorzio zpět.  

 
9.2. Platnost a výklad pro zahraniční členy Consorzio 

V ostatních záležitostech platí Všeobecné 
obchodní podmínky DKV. 

 
Tato směrnice zpracovaná v italském jazyce platí i 
pro obchodní vztahy se zahraničními členy 
Consorzio. Italskou verzi a všechny ostatní 
jazykové verze je možné si kdykoli vyvolat v 
chráněné části webových stránek společnosti DKV 
nebo si je vyžádat u poradce pro zákazníky.  
 
Překlady tohoto dokumentu v příslušném 
národním jazyce nebo v angličtině, které jsou 
zahraničním členům Consorzio přístupné, slouží 
pro lepší pochopení. V případě sporu o výklad má 
vždy přednost italský text. 
 
Tato směrnice podléhá italskému právu s 
výslovným vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách 
o mezinárodní koupi zboží (CISG, Vídeň 1980) a 
italských kolizních norem.  
 
Jak je určeno ve stanovách Consorzio, podléhají 
všechny spory o vymáhání pohledávek vůči členu 
Consorzio výhradní příslušnosti soudu v Milánu 
(Itálie).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav: říjen 2021   

 

………………………………………………………… 

Datum, podpis člena Consorzio  

(zákonný zástupce nebo zplnomocněnec) 

 

 

Podle článků 1341 a 1342 italského občanského zákoníku 

jsou výslovně akceptovány následující body: 

 

3.2 Používání 

5.4 Zablokování přístrojů 

6 REKLAMACE / zvláštní podmínky mýtných společností 

9.2 Soudní pravomoc  

 

 

 

…………………………………………………………… 

Datum, podpis člena Consorzio (zákonný zástupce nebo 

zplnomocněnec) 

 
 

https://www.dkv-mobility.com/de/maut/maut-pro-land/italien/consorzio-dkv
https://www.dkv-mobility.com/de/maut/maut-pro-land/italien/consorzio-dkv
https://www.dkv-mobility.com/de/maut/maut-pro-land/italien/consorzio-dkv

