
ZMIANA SYSTEMU  
OPŁAT DROGOWYCH
W CZECHACH 

Od 01. 12. 2019 r. wprowadzono obowiązek stosowania 
nowych jednostek pokładowych

Od 1 grudnia zmienia się system pobierania opłat drogowych 
za przejazd pojazdów powyżej 3,5 tony. Zapewnij sobie 
wcześniej nową jednostkę pokładową, dzięki czemu 
zaczniesz bez przeszkód korzystać z nowego systemu.

W tej ulotce informacyjnej dostarczymy Ci wszystkich 
niezbędnych informacji.

www.mytocz.eu
+420 243 243 243

Więcej informacji 



www.mytocz.eu    +420 243 243 243

REJESTRACJA W CELU UZYSKANIA NOWEJ JEDNOSTKI POKŁADOWEJ:

on-line za pośrednictwem Samoobsługi lub w najbliższym punkcie obsługi klienta 

procedurę rejestracji on-line i listę nowych punktów obsługi klienta można znaleźć na stronie 
www.mytocz.eu

CO NASTĄPI PO REJESTRACJI

Jako użytkownik pojazdu otrzymasz po pomyślnej rejestracji urządzenie elektroniczne (jednostkę pokładową), które 
zainstalujesz w pojeździe o masie powyżej 3,5 tony w taki sposób, aby działało najpóźniej 1 grudnia 2019 r. Do tego 
dnia jesteś zobowiązany do korzystania w pojazdach z jednostki pokładowej swojego obecnego operatora systemu, 
ale nie istnieje ryzyko dwukrotnego uiszczenia opłaty za korzystanie z dróg płatnych. 

Nowa jednostka pokładowa rozpocznie naliczanie opłat drogowych dopiero od 1 grudnia 2019 r.

W JAKI SPOSÓB ODEBRAĆ NOWĄ JEDNOSTKĘ POKŁADOWĄ

Jednostka pokładowa jest własnością państwa. Po wpłacie kaucji w wysokości 2 468 CZK wypożyczymy Ci ją 
bezpośrednio w punkcie obsługi klienta. Jeśli zarejestrujesz się online do  30 listopada, dostarczymy Ci bezpłatnie 
jednostkę pokładową na terenie Republiki Czeskiej  lub do któregokolwiek z państw sąsiadujących. W przypadku 
późniejszej rejestracji jednostkę pokładową dostarczymy bezpłatnie tylko na terenie Republiki Czeskiej. Jednostkę 
pokładową można także uzyskać u swojego wystawcy kart paliwowych.

Jeśli chcesz korzystać z urządzenia elektronicznego od 1 grudnia, musisz liczyć się z jego dłuższym czasem 
dostawy za pośrednictwem poczty, który w przypadku większego obłożenia może wynieść nawet 2 tygodnie.

WAŻNE TERMINY:

w nowym systemie można zarejestrować się od 22 września 2019 r.

po otrzymaniu jednostki pokładowej należy ją zainstalować w pojeździe najpóźniej 
do 1 grudnia 2019 r.

do 1 grudnia wymagane jest także używanie w pojazdach jednostki pokładowej swojego 
obecnego operatora systemu


