HU-GO ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VÝBĚRU MÝTNÉHO
Do systému HU-GO, elektronického výběru mýtného úměrně k ujeté vzdálenosti, patří všechna nákladní motorová
vozidla s celkovou nejvyšší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny užívající zpoplatněné úseky rychlostních
komunikací a hlavních silnic.
O úsecích podléhajících mýtné povinnosti určené v aktuální platné vyhlášce se můžete informovat na webové stránce
www.hu-go.hu

CENA MÝTNÉHO
Kategorie vozidel / Kategorie komunikací
Emisní kategorie

J2 kategorie

J3 kategorie

J4 kategorie

Rychlostní silnice

Hlavní silnice

Rychlostní silnice

Hlavní silnice

Rychlostní sil.

Hlavní silnice

≥ EURO III.

44,54

18,95

62,49

32,80

91,04

56,78

EURO II.

52,40

22,29

73,52

38,59

113,80

70,98

≤ EURO I.

60,26

25,63

84,55

44,38

136,56

85,18

Platnost: Od 1. ledna 2015 Ceny užití komunikace jsou brutto, obsahují DPH (Ft/km). 1 Ft = cca 0,087 Kč.

J2 kategorie
2 nápravy

J3 kategorie
3 nápravy

J4 kategorie
4 nebo více náprav

Podrobnou mapu sítě rychlostních komunikací a hlavních silnic, přesný seznam zpoplatněných úseků, jakož i seznam
bezplatných úseků a případných změn, naleznete na webové stránce www.hu-go.hu pod bodem menu „Mapy”.

ZPŮSOBY VYKÁZÁNÍ TRASY
Pomocí palubního přístroje Autodohled HUGO
V případě zakoupení nového palubního přístroje Autodohled HUGO je nutná registrace do systému HU-GO! Podrobné
informace související s registrací jsou dostupné na webové stránce www.autodohled.cz. S registrací vaši společnosti i
palubních jednotek vám rádi pomůžeme.
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Zakoupení úsekového lístku za předpokladu předem určené trasy
•
•
•

v zákaznických kancelářích;
u našich prodejních partnerů;
přímo u auditorovaných logistických zprostředkovatelů.

CHCETE-LI SE VYHNOUT POKUTĚ, DBEJTE NA NÁSLEDUJÍCÍ
HUGO registrace
Palubní přístroj se musí po jeho zakoupení přiřadit k vozidlu. Tuto registraci můžete provést na webové stránce ve své
uživatelské schránce.
Podrobný návod k registraci palubního přístroje naleznete na webové stránce www.autodohled.cz.
Pokud začnete používat palubní přístroj bez registrace, vykázání trasy se vám nezdaří, protože systém neobdrží
přístrojem vydávané signály a dojde k neoprávněnému užití komunikace.
Správné vyplnění údajů
Dbejte na správné uvedení SPZ a státní příslušnosti vozidla, protože odlišnosti ve SPZ a státní příslušnosti jsou
pokutovány. Dodatečná oprava není povolena.
Uvedení počtu náprav vozidla
Vždy dbejte na správné nastavení počtu náprav celé soupravy. Změnu nastavení lze provést po přihlášení do vašeho
účtu www.hu-go.hu, nebo pomocí aplikace HU-GO Mobil. Nesprávné zadání počtu náprav má za následek pokutu.
Správné zadání emisní kategorie
Podobně jako počet náprav je velmi důležité správné určení emisní kategorie. V případě vozidel maďarské státní
příslušnosti je tato hodnota uvedena v bodu V9 technického průkazu.
Dostatečná výše kreditu
Vždy udržujte dostatečnou výši kreditu – po přihlášení do portálu www.hu-go.hu zjistíte aktuální výši vašeho kreditu. Při
správném nastavení budete automaticky informováni při nízké hladině kreditu. V případě, že není mýtné zaplaceno
z důvodů nedostatečného kreditu, nelze jej již zpětně uhradit!
Funkčnost palubní jednotky
Vždy kontrolujte bezchybné fungování palubní jednotky – portál Autodohled umožňuje online kontrolu aktuálního stavu
jednotky a nastavení pokročilých funkcí (např. informaci o překročení státní hranice). Zejména u přenosných jednotek,
které nejsou připojené na stále napětí, je zvýšené riziko nesprávného fungování.

Autodohled s.r.o., Praha - Žižkov, Tovačovského 92/2, PSČ 130 00
Tel: +420 222 100 144 , email: autodohled@autodohled.cz

Systémové informace o stavu jednotky (e-mail a SMS)
O stavu palubní jednotky jste informováni pomocí e-mailu a SMS. Pokud obdržíte informaci o nefunkčnosti palubní
jednotky, neprodleně zkontrolujte její fungování na portálu Autodohled a v případě problému kontaktujte zákaznickou
podporu Autodohled. Pokud se problém potvrdí, případně si fungováním palubní jednotky nejste jisti, vždy raději zakupte
úsekový lístek. Dojde-li k dvojí úhradě mýtného, je možno požádat o jeho vrácení.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁVADY PALUBNÍ JEDNOTKY
V případě, že dojde k poruše palubní jednotky, neprodleně kontaktujte zákaznickou podporu Autodohled. Pokud se
problém potvrdí, případně si fungováním palubní jednotky nejste jisti, vždy raději zakupte úsekový lístek. Dojde-li k dvojí
úhradě mýtného, je možno požádat o jeho vrácení.

O POKUTOVÁNÍ
Upozorňujeme vás, že mýtné je v případě nákupu úsekového lístku nutno uhradit v každém případě ještě před
započetím užití komunikace (při použití jednotky Autodohled platba probíhá automaticky při průjezdu zpoplatněným
úsekem). Na zpoplatněné silniční síti je v provozu rozsáhlý fixní a mobilní kontrolní systém, pomocí kterého jsou téměř
stoprocentně zjištěni všichni neoprávnění uživatelé komunikací.
Neoprávněné užití komunikace je pokutováno, míra pokut je uvedena v níže uvedené tabulce. Společnost NTPS Plc
vykonává kontrolní a podpůrnou činnost, sbírá a zpracovává ke kontrole potřebné údaje, avšak pokuty vyměřuje a
úřední opatření vykonává policie.
Výše pokuty dle kategorie vozidel
Porušení zákona o mýtném

J2 kategorie

J3 kategorie

J4 kategorie

Opomenutí úhrady mýtného před
vyjetím

HUF 140 000

HUF 150 000

HUF 165 000

Byly vykázány údaje na nižší
cenovou kategorii, než je skutečná

HUF 80 000

HUF 90 000

HUF 110 000

Neoprávněné užití silnice z důvodu
poruchy palubního přístroje

HUF 140 000

HUF 150 000

HUF 165 000

1 HUF = cca 0,087 Kč.
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INFORMACE V SOUVISLOSTI S FAKTURACÍ
Po registraci do portálu www.hu-go.hu systém vystavuje zúčtovatelné daňové doklady o nákupech automaticky. Klasický
(na papíře) daňový doklad dostanete v případě, když si úsekový lístek koupíte na prodejních místech či v zákaznických
kancelářích, nebo si nabijete zůstatek Vašeho účtu. Žádost o daňový doklad nahlaste v každém případě předem u
pokladny!
Elektronický daňový doklad (e-fakturu) dostanete v případě, když si jako registrovaný uživatel online, nebo na
internetovém portálu www.hu-go.hu převodem či bankovní kartou, nabijete zůstatek.
Podrobnější informace v souvislosti s fakturací se nacházejí na webové stránce www.hu-go.hu v hlavním menu
„Všeobecné informace” pod bodem „Způsoby fakturace”.

APLIKACE HU-GO MOBIL
•
•
•
•
•
•

Zdarma aplikace je již ke stažení na telefony s operačními systémy Android nebo iOS. Pro podrobnosti navštivte
webovou stránku www.hu-go.hu
V případě nákupu úsekového lístku lze údaje auta a často užívané trasy uložit, čímž můžete ušetřit čas a energii.
Přihlášením do stávající uživatelské schránky můžete rychle a jednoduše koupit úsekový lístek z nabitého zůstatku
účtu HU-GO.
Nastavení počtu náprav lze provádět i mezi dvěma jízdami v případě, když to není možné z jednotky Autodohled
HUGO.
Údaje bankovní karty lze uložit a v tomto případě je nemusíte vždy znovu zadávat. Bezpečnost bankovních údajů
zaručuje OTP Bank.
Zakoupené úsekové lístky lze uložit a později vyhledat.
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