Doplňkové
informace o
poplatku za TNV
pro řidiče /
provozovatele
Doplňkové informace o poplatku za TNV pro řidiče / provozovatele 1212

CHARAKTERISTIKA POPLATKU ZA TNV
1.

Co je silniční poplatek pro uživatele TNV
(těžké nákladní vozidlo)?
Poplatek za TNV je časově účtovaný poplatek, který musí uhradit
veškerá TNV o hmotnosti 12 000 kg nebo vyšší za použití pozemních
komunikací VB1.

2.

Kdo může poplatek uhradit?
V případě zahraničních TNV může tento poplatek uhradit
provozovatel, řidič nebo agent.

3.

Co se považuje za zahraniční TNV?
Jakékoli TNV neregistrované ve VB. To zahrnuje TNV registrovaná na
ostrově Man a na Normanských ostrovech.

4.

Kdo odpovídá za uhrazení poplatku za
zahraniční TNV?
U TNV neregistrovaných ve VB odpovídá společně a nerozdílně
provozovatel a řidič. Poplatek musí být uhrazen před tím, než
předmětné vozidlo začne využívat pozemní komunikace VB.

1

Existuje určitý omezený počet výjimek, mezi které patří předváděcí vozy a vozidla užívaná pro školení
řidičů.
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5.

Kdy musím začít platit poplatek?
Poplatek se bude vztahovat na veškerá TNV o hmotnosti 12 tun nebo
vyšší, která využívají pozemních komunikací VB s platností od 1.
dubna 2014. Před tímto datem bude k dispozici online platební portál,
takže bude možné poplatek uhradit s předstihem.

6.

Ve které fázi cesty mám poplatek uhradit?
Poplatek za TNV musíte mít uhrazený před tím, než Vaše vozidlo
začne využívat pozemních komunikací VB. Poplatek je třeba mít
uhrazený pro každý den, který je vozidlo v provozu ve VB. Poplatek
nelze hradit zpětně (jako např. London Congestion Charge – poplatek
za vjezd do centra Londýna). Pokud provozujete TNV ve VB bez
uhrazení příslušného poplatku, dopouštíte se trestného činu.

7.

Kdy začíná provozní den a kdy končí?
Poplatek je časově účtovaná platba, která musí být uhrazena za den
nebo za delší časová období (týden, měsíc nebo rok). Pro platební
účely začíná den o půlnoci (00:00:00) a končí jednu vteřinu před
půlnocí (23:59:59).

8.

Sníží se mnou placená denní sazba, pokud
mé TNV navštěvuje VB často, nebo pokud ve
VB zůstane déle než několik dní?
Ano. Existují zvýhodněné sazby pro platby na delší časové úseky.
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9.

Jak se dozvím, který způsob uhrazení
poplatku je nejlevnější za období, které chci
upřesnit?
Systém pro zahraniční provozovatele Vám nabídne nejvýhodnější
platbu automaticky v rámci platebního procesu.

10.

Pokud uhradím poplatek na celý rok, kdy má
dojít k převodu peněz?
Plnou výši částky zaplatíte předem 2.

11.

Platí poplatek na kalendářní týden, měsíc
nebo rok?
Ne, platí pro příslušné časové období od půlnoci dne, kdy platnost
uhrazeného poplatku začíná a končí jednu vteřinu před půlnocí v den,
kdy platnost uhrazeného poplatku končí.

12.

V jaké platební skupině se nachází mé TNV a
kolik budu muset zaplatit?
Částku, kterou musíte zaplatit, si můžete ověřit online prostřednictvím
platebního portálu.

13.

Platím z poplatku DPH?
Ne, poplatek za TNV je uživatelský poplatek a jako takový nepodléhá
DPH.

2

Některé platební kanály, jako např. bankovní převod, vyžadují až 8 dní pro zaúčtování platby.
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14.

Jak postupovat v případě, že jsou v době
strávené ve VB za TNV připojeny různé
přívěsy nebo návěsy?
Pokud bude vozidlo táhnout různé přívěsy nebo návěsy v průběhu
doby platnosti poplatku, je důležité v platebním portálu zadat
maximální hmotnost nejtěžší kombinace.

15.

Jakou SPZ mám zadat?
Poplatek se vztahuje vždy na SPZ nákladního automobilu nebo
tahače; SPZ přívěsu nebo návěsu se nepoužívá.

16.

Dostanu doklad o zaplacení?
Pokud platíte prostřednictvím webové stránky, obdržíte potvrzující email nebo textovou zprávu s unikátním referenčním číslem provedené
platby. Toto bude zasláno osobě, která uhradí poplatek.
Pokud budete platit na prodejním místě, obdržíte vytištěný doklad o
zaplacení.

17.

Dostanu štítek, který poté viditelně umístím
ve svém vozidle?
Ne, neexistuje žádný fyzický doklad značící uhrazení poplatku, jako
např. papírový štítek nebo samolepka, které by se umístily ve vozidle.
Namísto toho je uhrazení poplatku zaneseno do veřejně přístupné
databáze za použití SPZ vozidla jako unikátního identifikátoru.
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18.

Jak si ověřím, zda má vozidlo uhrazený
poplatek a zda byla uhrazena částka ve
správné výši?
SPZ vozidla, jeho národnost, zakoupená třída poplatku a datum
zahájení a konce platnosti uhrazeného poplatku budou dostupné
v online veřejném registru, který lze použít pro ověření stavu uhrazení
poplatku ve vztahu ke konkrétnímu vozidlu zadáním jeho SPZ.
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HRAZENÍ POPLATKU ZA TNV
19.

Jak mohu uhradit poplatek?
Můžete si vytvořit účet na platebním portálu a platit za vozidla uvedená
k tomuto účtu použitím kreditní nebo debetní karty; předem nabitým
účtem Paypal nebo některými čerpacími kartami. V některých
případech můžete platit také bankovním převodem.
Alternativně lze poplatek také uhradit přímo na prodejním místě za
použití Vaší kreditní nebo debetní karty nebo v hotovosti. Platba na
místě je určena spíše pro jednorázové cesty do VB.
Platbu lze provést také přes telefon za použití kreditní nebo debetní
karty.

20.

Mohu si založit účet?
Bude možné se zaregistrovat a založit si účet prostřednictvím
platebního portálu. Pokud Váš vozový park čítá 50 TNV a více,
můžeme pro Vás hromadně nahrát detaily s předstihem před
zavedením poplatku za TNV od 1. dubna 2014. Tuto službu si budete
moci zaregistrovat od 1. února. Datum ukončení příjmu údajů pro jejich
hromadné nahrání je stanoveno na 28. února 2014.
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21.

Jaké výhody přináší založení účtu?
Pokud máte založený účet, základní údaje Vašeho TNV a podrobnosti
o platbách budou uchovávány v systému. Svůj účet můžete spravovat
s ohledem na změny Vašich operací, čímž se proces hrazení poplatku
zjednoduší. Naproti tomu při každé platbě na místě je třeba vždy
znovu zadat veškeré údaje o vozidle a platební informace.
Prostřednictvím Vašeho účtu můžete:

22.

•

hradit poplatky za více vozidel

•

obdržet refundace za nevyužité měsíce předplaceného poplatku (refundace nejsou
možné v případě platby na místě)

•

obdržet upozornění, jakmile se blíží datum vypršení platnosti poplatku za konkrétní
vozidlo

•

měnit data u poplatků, pokud je vozidlo registrováno na Vašem účtu, pokud změny
učiníte do 21.00 GMT dne předcházejícího dni, kdy začíná platnost poplatku (pokud
použijete platbu na místě, o uhrazený poplatek přijdete).

Kdo může účet spravovat?
Budou existovat uživatelem definované úrovně bezpečnosti, což
znamená, že si můžete zvolit, zda umožníte Vašim řidičům, aby si
poplatky hradili sami. Pokud je řidič zmocněn k úhradě poplatku,
systém nemůže kontrolovat, které poplatky uhradí. Pokud však
každému z nich přidělíte unikátní uživatelský identifikátor, budete mít
kompletní revizní záznamy o tom, kdo učinil jaké platby.

23.

Jaké informace o správě účtu budu mít
k dispozici?
Pokud máte účet, budete mít přístup k podrobnostem o provedených
transakcích a k historii plateb.
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24.

Mohu obdržet refundaci, pokud nemám účet?
Ne, refundaci lze obdržet, pouze pokud máte zaregistrovaný účet,
jelikož je potřeba platební záznam osoby, která poplatek původně
uhradila.
Pokud využíváte plateb na místě, nelze měnit data platnosti poplatku,
jakmile jste jej uhradili.

25.

Pokud jsem poplatek uhradil na rok a poté
prodám předmětné TNV, nebo pokud se
vozidlo pohybuje mimo pozemní komunikace
VB, mohu obdržet refundaci?
Pokud jste uhradili roční poplatek prostřednictvím Vašeho účtu a
předmětné TNV je poté provozováno mimo pozemní komunikace VB
nebo prodáno, můžete zažádat o refundaci.

26.

Jak se refundace vypočítá?
Refundace je vypočítána podle následujícího vzorce:
(roční poplatek/10) x využité měsíce (celý měsíc nebo jeho část).
Například pokud jste uhradili roční poplatek za 40 tunové TNV za 1000
GBP a využívali jste jej 6 měsíců před tím, než jste TNV prodali,
refundace bude činit 400 GBP.

27.

Mohu poplatek převádět mezi vozidly?
Ne, poplatek nelze převádět mezi vozidly. Pokud jste předmětné
vozidlo nahradili, musíte zažádat o refundaci za nevyužitou část
poplatku uhrazeného za původní vozidlo a uhradit nový poplatek nové
vozidlo.
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28.

Jaké funkce pro správu účtu budou
k dispozici, pokud mám zaregistrovaný účet?
Můžete přidávat či odebírat podrobnosti o vozidlech, nastavovat
autorizace pro přístup k platbám a specifikovat platební kanál, který si
přejete používat.
Pokud se zbavíte určitého vozidla, měli byste jeho registraci
z databáze vymazat, aby se předešlo možnosti duplikací, u nichž
hrozí, že byste za ně dále platili.

29.

Kde budou platební místa, pokud mé TNV
přijede do VB z kontinentální Evropy?
Bude k dispozici omezený počet zabezpečených kamionových
zastávek, kde bude možné provést platbu. Zařízení pro úhradu
poplatků budou také na některých trajektech poskytujících přepravu
přes kanál.

30.

Jaká zařízení budu mít k dispozici pro úhradu
poplatku ve VB?
Poplatek musíte uhradit předtím, než začnete využívat pozemní
komunikace VB. Bude k dispozici omezený počet zastávek pro
nákladní automobily ve VB, kde bude možno uhradit poplatek pro další
cestu a navýšit stávající poplatek, pokud zůstanete déle, než jste
původně plánovali.
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31.

Bude si platební portál pamatovat
podrobnosti o mém vozidle z předchozí cesty
do VB?
Pokud se zaregistrujete na platebním portálu, systém si uchová
základní informace o vozidle, jako je SPZ, platební skupina a země
původu. Nicméně pokud používáte platbu na místě, budete muset
postup pokaždé opakovat.

32.

Bude zde nějaké omezení v počtu
jednotlivých použití platební karty v jednom
týdnu pro uhrazení poplatku?
Ne, na rozdíl od plateb Eurovignette zde není žádné omezení.

33.

Pokud budu mít poruchu ve VB, musím stále
platit i za dny, kdy je vozidlo nepojízdné?
Poplatek musí být uhrazen za každý den, kdy je TNV v provozu na
území VB.
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34.

Odpovídám za hrazení poplatku, pokud
vozidlo zůstane ve VB déle, než bylo původně
plánováno?
Poplatek musí být uhrazen za další dny, po které je vozidlo v provozu
ve VB. Pokud si řidič není jistý, zda je pro vozidlo uhrazen poplatek po
tyto další dny, může si to ověřit ve veřejném registru. Pokud je třeba
uhradit dodatečné dny, řidič nebo provozovatel je může doplatit online
nebo prostřednictvím telefonu. Bude také k dispozici velmi malý počet
prodejních bodů ve VB, kde bude řidič moci poplatek navýšit. Tato
místa budou ještě potvrzena.

35.

Co se stane, pokud nemám přístup
k internetu a/nebo firemnímu mobilnímu
telefonu?
Budete muset použít soukromý nebo veřejný telefon nebo veřejný
přístup k internetu.

36.

Bude k dispozici zákaznická linka, na kterou
budu moci zavolat a provést úhradu poplatku
nebo jeho navýšení?
Ano.
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37.

Budu muset platit Congestion Charge
(poplatek za vjezd do centra Londýna), mýtné
na dálnici M6 a další poplatky ve VB, pokud
jsem zaplatil svůj silniční poplatek?
Ano. Tato mýta a poplatky se budou dále vztahovat na TNV.
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VYMÁHÁNÍ SILNIČNÍHO POPLATKU
38.

Jak se policejní orgány dozví, že jsem
nezaplatil svůj poplatek?
Všechny policejní orgány budou automaticky uvědomeny, pokud do
sítě pozemních komunikací VB vjede TNV bez uhrazení poplatku. Toto
TNV bude zastaveno a řidiči bude vystavena paušální pokuta ve výši
300 GBP, která bude vybrána přímo na místě.

39.

Co se stane v případě, že zaplatím nižší
platební skupinu poplatku, než bych měl na
základě celkového součtu hmotnosti vozidla?
Vaše vozidlo bude policejním orgánům nahlášeno jako zájmové a
pokud bude zjištěno na pozemních komunikacích VB, bude zastaveno
a bude mu vystavena pokuta ve výši 300 GBP.

40.

Bude možné uvědomit provozovatele, pokud
jakékoli jejich TNV nemá uhrazený poplatek?
Ne. Je odpovědností provozovatele a řidiče zajistit, aby byl poplatek
uhrazen.

41.

Co když jsem poplatek neuhradil a nemám
prostředky na uhrazení paušální pokuty 300
GBP, když jsem zastaven?
Vaše TNV bude vyřazeno z provozu a zajištěno až do doby, než bude
pokuta uhrazena. Další náklady na vyřazení z provozu a skladování
budou také vyúčtovány.
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42.

Musím zaplatit poplatek za TNV i paušální
pokutu?
Pokud uhradíte paušální pokutu, ale neuhradíte poplatek za
předmětný den, riskujete, že budete znovu zastaveni a bude Vám
vystavena další pokuta.

43.

Mohu se proti vystavení paušální pokuty
odvolat?
Ano. Podrobnosti o postupu v odvolacím řízení jsou uvedeny na
opačné straně pokutového bloku.
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