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GO BOXY
Celkově:
• 1 milion aktívnich jednotek-> z toho přibližně 300.000 v posledních 18 měsících bez 

pohybu

Čeští zákazníci:
• ca. 46.000 aktívnich jednotek -> z toho přibližně 12.000 v posledních 18 měsících bez 

pohybu

• z 34.000 aktuálně aktívních -> 31.000 nákladné vozidla a 2.900 autobusů

• 27.300 platí formou Post Pay a 6.700 formou Pre Pay



NOVÝ GO BOX
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enforcement systém pozostáva z dvou komponentů:

automatický enforcement přes

ASFINAG enforcement Center (52 FTE)

manuální enforcement přes ASFINAG

Service und Kontrolldienst – SKD (108 FTE)

KONTROLA MÝTA- ENFORCEMENT



MOBILNÍ ENFORCEMENT: SKD
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SKD je oprávněna:

• zastavit podozrivá vozidla za jízdy

a nebo přimět vozidlo sjet ze silnice

• vybírat mýtné nebo náhradní mýtné

• v případě potřeby zabránit vozidlu v další jízdě

• pomoct, poradit a informovat, když je to zapotřebí (první pomoc, při nehodě, atd.)

• zajistit místo nehody

MOBILNÍ ENFORCEMENT – DOHLED 
NAD VÝBĚREM MÝTA

Mobilní kontrola – SKD Servisní a kontrolní služba 
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Mýtné brány můžou být doplaceny,

• pokud se doplacení uskuteční do pěti hodin počítaje od doby 

průjezdu mýtnou branou, kde neproběhl odpočet mýta A když se 

uskuteční na místě, které se nachází maximálně 100 km od 

nezaplacené mýtné brány

• doplacení se provádějí na prodejním místě nebo přímo u orgánu 

mýtného dozoru - SKD

Pokud se vzniklé kontrolní případy řádně doplatí, budou smazány se zeznamu 

kontrolních případů a nedojde k přestupku a následnému náhradnímu mýtnému.

DOPLACENÍ MÝTNÉHO – KDYŽ SE 
NEODÚČTOVALO VŮBEC NIC

Verlässlichkeit auf allen Wegen
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Když byl uhrazen nižší tarif, než měl být

Mýtné brány můžou být doplaceny, 

• pokud se doplacení uskuteční do 96 hodin počítaje od doby 

průjezdu mýtnou branou, kde proběhl nespávný odpočet mýta

• doplacení se provádějí v call centru nebo na self care portálu

• nebo přímo na prodejním místě za podmínek 5 hodin a 100 km

Pokud se vzniklé kontrolní případy řádně doplatí, budou smazány se zeznamu 

kontrolních případů a nedojde k přestupku a následnému náhradnímu 

mýtnému.

DOPLACENÍ - NESPRÁVNY TARIF / 
NÁPRAVY A EMISNÍ TŘÍDA

Verlässlichkeit auf allen Wegen



Najčastější chyby českých řidičů:
Za období:

Počet:

leden – květen 2019

2972 přestupků
Přestupky

1. Jízda
bez
GO-Boxu
a bez aktívní
smlouvy

2. Chýbajíci
doklad o
emisní
třídě

3. Nesprávné
nastavení
náprav

4. Nedostatečný
kredit

5. Jízda
bez
GO-Boxu
ale s aktívní
smlouvou



JÍZDA BEZ GO-BOXU A BEZ AKTÍVNÍ
SMLOUVY

• Jízda bez GO-Boxu a zároveň bez smlouvy není 

povolena a následně nelze provést ani doplacení 

mýtných úseků

Jak předejít této situaci?

• Vytvoření GO Boxu přes Self Care portál 

• Vyhledání distribučních míst GO na www.go-maut.at

• Vyzvednutí personalizovaného GO Boxu

• Kontrola údajů na dokladech nebo přes Self Care / 

aplikaci



CHÝBAJÍCI DOKLAD O EMISNÍ TŘÍDĚ

• Zaslání potřebných dokumentů mailem, faxem, nebo 

pomocí Self Care portálu nebo na vybraných 

prodejních místech PREMIUM

• Následná kontrola na prodejním míste (doklad), přes 

aplikaci nebo na Self Care

• 28 dnů lhůta na zaslání dokumentu

• Změna emisní třídy možná jenom na prodejních 

místech GO

• Emisní třída je vázaná vždy na SPZ nikoliv na vozidlo



NESPRÁVNÉ NASTAVENÍ NÁPRAV

• Možnost doplatit do 96 hodin na prodejním míste, 

telefonicky, online na Self Care nebo v aplikaci

• Následná kontrola doplaceného úseku



NEDOSTATEČNÝ KREDIT

• Možnost doplatit do 5 hodin a 100 kilometrů

• Doplacení jenom na prodejních místech 

• Možnost změny PrePay na fakturaci mýta PostPay

• Zjištění stavu kreditu na prodejnćh místech nebo 

telefonicky, nebo Self Care



JÍZDA BEZ GO-BOXU ALE S AKTÍVNÍ 
SMLOUVOU

• Možnost doplatit do 5 hodin a 100 kilometrů

• Doplacení jenom na prodejních místech 

• Vystavení náhradného GO Boxu kdykoliv na prodejních 

místech GO

• Náhradní GO Box spoplatněn max sumou 60€



KONTAKT NA NÁS



stanislav.janecek@asfinag.at
+ 43 664 60 108 12829


