Návod k použití aplikace pro platbu mýtného
pomocí internetu
Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars
(www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

1. JAZYK: Při kliknutí na znázorněnou ikonu se otevře následující internetová stránka. Kliknutím
na některou z vlaječek zvolíte libovolný jazyk (slovinský, anglický, německý, italský, maďarský,
český nebo slovenský).

OBRÁZEK 1: Vstup do aplikace
2. PŘIHLÁŠENÍ
2.1. V případě, že jste v minulosti již používali aplikaci POP ABC (tzv. portál uživatelů elektronických
médií) a jste již registrováni, zadáte do políčka stávající uživatelské jméno a heslo. (Obrázek 1)
2.2. V případě, že ještě nemáte vlastní uživatelské jméno a heslo, zvolte možnost »Nový uživatel«.
Do formuláře, který je znázorněn na obrázku 2, zadejte e-mail a přepište bezpečnostní kód, který je
uveden na obrázku do políčka »Přepište kód«. Po kliknutí na »Zaslat heslo« vám bude na zadaný email zaslána zpráva s uživatelským jménem a heslem.
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OBRÁZEK 2: Přihlášení nového uživatele
2.3. Do formuláře, který je před vámi, zadejte doručené uživatelské jméno a heslo ve tvaru, v
jakém jste ho obdrželi elektronickou poštou (dávejte přitom pozor na malá/velká písmena) a
uložte si ho, protože ho budete potřebovat při každém vstupu do portálu uživatelů
elektronických médií (Obrázek 3).

OBRÁZEK 3: Přihlášení do aplikace
Při přihlášení má uživatel čtyři možnosti, dostupné přes záložky v aplikaci (obrázek 4):
- záložka »Přehled výdajů«: je umožněno sledování, tisk a export zaznamenaných přejezdů na
elektronických kartách. Důležité: Pro zahájení sledování médií musí uživatelé zadat ID číslo
média. Sledování jednoho média je bezplatné, pokud chce uživatel přes jedno uživatelské
jméno sledovat více médií, je služba zpoplatněna. Jednotlivé médium se může registrovat jen
jednou.
- záložka »Objednávání kreditu«: uživateli je umožněn proces objednávání dodatečného
kreditu pro stávající elektronická média a objednávání nových elektronických médií.
- záložka »Změnit uživatelské jméno a heslo«: umožňuje uživatelům změnit své uživatelské
jméno a heslo.
- záložka »Odhlášení«: kliknutím na záložku se uživatel odhlásí z aplikace POP ABC.
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Činnost jednotlivých funkčností je znázorněna níže.

3. OBJEDNÁVÁNÍ Při zadání uživatelského jména a hesla se objeví následující dialogové okno a
zvolte >>Objednávání kreditu<<.

OBRÁZEK 4: 4 možnosti při vstupu do aplikace
4. PROCES OBJEDNÁVÁNÍ KREDITU
Proces se skládá z šesti kroků, po jejichž ukončení připraví aplikace uživateli PDF dokument k tisku.
4.1. (Obrázek 5) Pokud jste plátci DPH (s.r.o., a.s.,…) potřebujete výzvu k úhradě a účet dle § 82
Zákona o DPH. Žádáme vás, abyste klikli na »ANO«.
4.2. Pokud nejste plátci DPH, klikněte na »Ne«.

OBRÁZEK 5: Plátci DPH
4.1./a) Do okna, které se objeví níže, zadáte identifikační číslo pro DPH (SI99999999) a ze seznamu
vyberete stát, a pokračujete ve vyplňování údajů (obrázek 6).
- pokud systém rozezná údaje o právnické osobě resp. OSVČ, vypíše údaje (jméno, adresa, ...)
- pokud systém nerozpozná údaje o právnické osobě resp. OSVČ, bude třeba údaje zadat a počkat
jeden pracovní den, aby se tyto údaje zanesly do evidence partnerů.
(Obrázek 6 a 7)
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OBRÁZEK 6: Zadání údajů pro plátce DPH 1

4.1./b) Klikněte na Potvrdit údaje, pokud jsou údaje správné a chcete je potvrdit (obrázek 7).

OBRÁZEK 7: Zadání údajů pro plátce DPH 2
Údaje zpracujeme během jednoho pracovního dne. Žádáme vás, abyste se po této lhůtě znovu
přihlásili dle procesu popsaného na začátku!
4.2./a) Pokud nejste plátce DPH, klikněte, prosím, na slovíčko »Ne« (obrázek 8).
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OBRÁZEK 8: OSVČ, kteří nejsou plátci DPH
4.2./b) do následujícího dialogového okna, prosím, zadejte požadované údaje a potvrďte je (obrázek
9).

OBRÁZEK 9: Zadání údajů pro OSVČ

4.3. Ve třetím kroku objednávání kreditu se otevře tabulka pro objednávání médií
V tabulce médií pro objednávání kreditu jsou v případě, že máte aktivována média, jejich ID již
vypsána. Kromě ID čísla média je v závorce vypsán i aktuální stav kreditu (příklad CC-12345 (15,50
EUR)). V kolonce nová částka mají všechna zadaná média stav 0 EUR (obrázek 10).
Možné akce:
- kliknutím na odkaz »upravit« přidáte částku na médium (DO NÁSLEDUJÍCÍHO KROKU
OBJEDNÁVKY SE PŘENESOU POUZE MÉDIA S PŘIDANOU ČÁSTKOU!)
- kliknutím na odkaz »vymazat« se z tabulky médium maže
- tlačítko »Přidej všechna média« znovu naplní tabulku všech médií
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-

tlačítko »Přidej médium« umožňuje přidávání média, které již existuje, přestože se v
seznamu vašich aktivních médií ještě neobjevuje
tlačítko »Objednat nové médium« umožňuje objednávání nového média.
odkaz »Změnit údaje« umožňuje změnu údajů oficiálních údajů o osobě, které kredit
objednává.

OBRÁZEK 10: Možnosti při objednávání kreditu

4.3.a.) Přidat médium
Zadejte ID číslo vašeho elektronického média a požadovanou částku kreditu (obrázek 11). Obsah
potvrďte. Pro každé elektronické médium proces zopakujte.
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OBRÁZEK 11: Přidávání média
Upozornění: při zadání ID (identifikačního čísla) musí být zadané údaje přesné, v opačném případě
proces zopakujte.
DARS a.s. nepřebírá odpovědnost za případné chybné zadání ID média ze strany uživatele.
4.3.b.) Objednávka nových médií
Zvolte tuto možnost, pokud chcete objednat novou ABC tabulku, respektive DARS kartu (obrázek 12).
Při tom nemůžete zadat ID číslo média, protože médium ještě nemáte a tudíž ani jeho ID číslo. Nové
médium si převezmete na kterékoli výstupní stanici mýtného s dodacím listem, který vám zašleme
společně s fakturou poštou na vaši adresu pravděpodobně následující pracovní den po platbě výzvy k
úhradě.
Při objednávce nového média zvolte požadované médium (kliknutím na něj) – Elektronickou tabulku
systému ABC respektive Dars kartu. Poté, co označíte požadované médium, zadáte libovolnou částku
kreditu a údaje potvrdíte.
4.3.c.) Přidat všechna média
»Přidat všechna média« je funkce, kterou uživatelé, kteří vlastní větší počet médií, tato média zadají
na trvalý seznam. Z tohoto seznamu je vždy možné je přesunout do formuláře pro přípravu výzvy k
úhradě, i když jste při vaší poslední objednávce neobjednávali kredity pro všechna vaše média. Pokud
je máte na trvalém »seznamu všech médií«, nebudete je v tomto případě muset do aplikace pro
vystavení výzvy znovu zadávat.
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OBRÁZEK 12: Objednávání nového média
DARS karta je zdarma, nejnižší počáteční stav kreditu je 20,00 EUR.
Médium, které je zvoleno, se při Objednávce objeví v tabulce s ostatními médii, pokud existují.
Objednávka musí být potvrzena kliknutím na Potvrdit objednávku (obrázek 13), aby byla odeslána.
Před odesláním objednávky je zadání možné ještě upravovat kliknutím na Upravit na pravé straně
tabulky nebo ho odstranit z objednávání kliknutím na Odstranit.
Před odesláním objednávky je možné pro vybrané zadání upravovat pouze částku. V případě, že byste
chtěli stanovenou částku na jiném médiu, ale omylem jste nevybrali správné, ji nejprve odstraňte a
proces objednávání nového média zopakujte.
Jakmile jsou údaje správné, objednávku potvrďte.
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OBRÁZEK 13: Objednávání nového média
Jakmile je objednávka potvrzena, objeví se vám okno, kde jsou v první části znázorněny údaje o
uživateli, které je možné také měnit, ve druhé části je znázorněn způsob informování o kreditu, kde je
možná volba mezi emailem, mobilním telefonem nebo obojí, a ve třetí části média, která jsou
objednána.
Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou osobní údaje, email a číslo mobilního telefonu správné.
Pokud jsou zadané údaje správné, kliknutím na Potvrdit objednávku se proces ukončí. V případě, že je
objednávka chybná a chcete ji opravit, vrátíte se kliknutím na Opravit objednávku zpátky do tabulky,
kde je upravování možné a proces zopakujete.
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OBRÁZEK 14: Odeslání objednávky
Po potvrzení objednávky se v pdf formátu znázorní výzva k úhradě, na základě které provedete
platbu. Výzvu můžete uložit nebo vytisknout. Pokud se vám okno neotevře, respektive jste ho
omylem zavřeli, klikněte na tlačítko Tisk objednávky (obrázek 15).
Tím jste odeslali objednávku a jste zavedeni v našem systému.
Jakmile platbu přijmeme na transakční účet DARS d.d., budeme vás o tom informovat elektronickou
poštou. Kredit se při prvním přejezdu výstupní stanice mýtného připíše na vybrané elektronické
médium.
Pro všechny dodatečné informace jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 15 hodin na
telefonním čísle 01/300-94-90.
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OBRÁZEK 15: Výzva k úhradě v pdf formátu
5. ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO JMÉNA/HESLA
Heslo změníte kliknutím na Změnit uživatelské jméno/heslo (obrázek 4), přičemž se otevře nová
zadávací forma, kde se údaje mění (obrázek 16).
Údaje změníte kliknutím na uložit a jsou platné od následujícího přihlášení.

OBRÁZEK 16: Změna uživatelského jména nebo hesla
6. ODHLÁŠENÍ
Z aplikace se odhlásíte kliknutím na tlačítko Odhlásit na pravé straně (obrázek 4).
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