
Dohoda č. 
Agreement No.  

o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou 
on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card 

 — 1 — 123.0-07-czen 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
sídlo (Registered Seat):  Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Czech Republic 
IČ (Company Reg. No.): 65993390 
zřízené rozhodnutím MDS ČR číslo 12164/96 KM ze dne 4.12.1996 
zastoupené ředitelem úseku provozovatele elektronického mýta 
represented by the departmental manager of the Operator of the Electronic Toll Collection System 
 
(dále jen “Provozovatel systému”)    (hereinafter referred to as the “System Operator”) 
 
a        (and) 
 

obchodní firma (název) právnické osoby 
firm (name) of legal entity 
jméno a příjmení fyzické osoby 
full name of individual 

      

sídlo právnické osoby 
registered seat of legal entity 
místo podnikání/adresa fyzické osoby 
permanent address of individual 

      

datum narození fyzické osoby 
date of birth of individual       

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v 
registered in the Commercial Register administered by the 
Regional/Municipal Court in 

      vložka 
part       oddíl 

insert       

IČ 
registration No.       DIČ 

tax registration No.       

zastoupená 
represented by       

pozice 
position       

 
je statutárním orgánem / členem statutárního orgánu  
statutory body / member of a statutory body  

jedná na základě plné moci 
authorized by power of attorney  

je provozovatelem vozidla 
Vehicle Operator 

 
 
 
(dále jen “Provozovatel vozidla”) 
 
(Provozovatel systému a Provozovatel vozidla 
jsou dále též označováni jako „Strany“ 
nebo každý jednotlivě jako „Strana“) 

 (hereinafter referred to as the “Vehicle Operator”) 
 
(The System Operator and the Vehicle Operator are 
also hereinafter referred to jointly 
as the “Parties” and each individually as a “Party”) 

uzavírají tuto Dohodu 
o podmínkách následného placení 
(dále jen „Dohoda“)  

 conclude this Agreement 
on Conditions of Post-Payment Mode 
(hereinafter referred to as “the Agreement”) 

1) Provozovateli vozidla bylo přiděleno 
evidenční číslo: 

 1) The Vehicle Operator has been allocated the 
registration number: 

 

      
 

2) Provozovatel vozidla souhlasí s evidencí v systému 
elektronického mýtného v Režimu následného 
placení. 
 

 2) The Vehicle Operator agrees with registration 
in the Electronic Toll Collection System in the 
Post-Payment Mode 

 
 

DKV
Notiz
Règles générales - Imprimer sans les signes de points d´interrogation en jaune - Impression de bonne qualité, bien lisible- Ne pas utiliser de Tipp Ex- Laisser la date en blanc ou l'inscrire en présence d'un collaborateur de DKV (l'enregistrement DKV auprès de l'exploitant doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la date de signature du contrat)- Soumettre une version originale du contrat signé de main propre et non une copie- Les justificatifs de l'entreprise (extrait Kbis ou duplicata) ne doivent pas dater de plus de 3 mois (original ou copie certifiée conforme)

DKV
Notiz
Ne pas remplir.

DKV
Notiz
Nom de l'entreprise et sa forme juridique (par ex. Sarl)

DKV
Notiz
Adresse de l'entreprise

DKV
Notiz
Date de création de l'entreprise, tel qu'en atteste le registre du commerce (voir par ex. extrait Kbis)

DKV
Notiz
Lieu du tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés (actuellement compétent) ou lieu d'enregistrement de la déclaration d'activité professionnelle

DKV
Notiz
Sigle du service compétant au bureau des registres (voir sur l'extrait Kbis)en Allemagne = HRA ou HRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HRA = commerçant exerçant en nom personnel - exploitations appartement aux pouvoirs publics si elles exercent une activité commerciale- Société en nom collectif- Société en commandite ; y compris la société en commandite, dont le commandité est une Sarl- groupement d'intérêt économique GIE- personnes morales selon le § 33 du code de commerceHRB =- société anonyme (SA)- société en commandite par action- société à responsabilité limitée et société entrepreneuriale (à responsabilité limitée)- société d'assurance mutuelle - société anonyme européenne 

DKV
Notiz
Inscription au registre du commerce = numéro d'inscription au registre du commerce

DKV
Notiz
Inscrire encore une fois le numéro d'inscription au registre du commerce

DKV
Notiz
Votre numéro d´identification fiscale (par ex. DE123456789) 

DKV
Notiz
Nom du représentant légal, tel qu'il est inscrit sur la déclaration d'activité professionnelle ou au registre du commerce.

DKV
Notiz
Poste/profession du représentant légal

DKV
Notiz
Veuillez cocher le cas échéant :- Votre entreprise est une collectivité ou membre d'une collectivité de droit public.

DKV
Notiz
Veuillez cocher le cas échéant :- Vous êtes en possession d'une procuration vous autorisant à signer le présent contrat. Dans ce cas, veuillez nous présenter votre pièce d´identité ainsi que la procuration.

DKV
Notiz
Veuillez cocher le cas échéant :- Vous êtes le propriétaire du véhicule, c'est-à-dire que vous êtes en possession et vous êtes propriétaire du certificat d'immatriculation.

DKV
Notiz
Ne pas remplir.
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3) Doklady o mýtném, vyjma Zjednodušených dokladů, budou 
doručovány elektronicky prostřednictvím internetové 
samoobsluhy. Změnu způsobu doručení je možné provést 
v internetové samoobsluze. 

 3) The documents for tolls, except Simplified documents, that apply 
to a billing period will be delivered electronically via web selfcare. 
Way of delivery can be changed in web selfcare. 

4) Provozovatel vozidla prohlašuje, že s výjimkou vozidel, která 
označil v Příloze 2 k této Dohodě, žádné z evidovaných vozidel 
nemá pokovené čelní sklo. 

 4) The Vehicle Operator declares that, except the vehicles specified 
in Attachment 2 to this Agreement, none of the registered vehicles 
has a metal-coated windshield. 

5) Pokud Provozovatel vozidla požaduje vyjmutí vozidla z Přílohy 
2, je povinen doručit Provozovateli systému písemnou žádost 
podepsanou osobou uvedenou v Příloze 1.  

 5) If the Vehicle Operator requires removing a vehicle from Appx 2, 
the Vehicle Operator shall deliver a written requirement signed by 
the person specified in Appendix 1 to the System Operator.  

6) Výrazy používané s velkými písmeny mají význam definovaný 
ve Smluvních podmínkách Provozovatele systému elektronického 
mýtného, pokud tato Dohoda nestanoví jinak. 

 6) Terms written with first capital have the meaning as defined in 
the Contractual Conditions of the Electronic Toll Collection System 
Operator if not otherwise stipulated by this Agreement. 

7) Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem.  7) This Agreement and relationships ensuing from it shall be 
governed by Czech law. 

8) Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 
Provozovatel systému a Provozovatel vozidla obdrží po jednom 
vyhotovení. V případě rozdílu mezi českým a anglickým zněním 
Dohody a jejích příloh nebo v případě sporu o výklad Dohody a 
jejích příloh má přednost české znění. 

 8) Two copies of this Agreement shall be printed; the System 
Operator and the Vehicle Operator shall each receive one copy. In 
the event of any conflict between the Czech and the English 
wording of the Agreement and/or its Appendices, or in the event of 
any conflict concerning interpretation of the Agreement and/or its 
Appendices, the Czech wording shall take precedence. 

9) Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy: 
Příloha 1 – fakturační a kontaktní údaje Provozovatele vozidla 
Příloha 2 – identifikace evidovaných vozidel 
Příloha 3 – Smluvní podmínky provozovatele systému 

elektronického mýtného 
Příloha 4 – výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, 

jedná-li se o právnickou osobu nebo živnostenský list, 
jedná-li se o fyzickou osobu - podnikatele 

Příloha 5 – plná moc (pouze v případě zastupování Provozovatele 
vozidla) 

 9) The following appendices form an integral part of this Agreement: 
Appendix 1 – invoicing and contact data of the Vehicle Operator 
Appendix 2– Identification of registered vehicles 
Appendix 3 – Contractual Conditions of the Electronic Toll 

Collection System Operator 
Appendix 4 – The entry of the legal entity in the Commercial 

Register not older than 3 months – or the trade 
licence of the entrepreneur 

Appendix 5 – Power of attorney (only in case of acting on behalf of 
the Vehicle Operator) 

10) Provozovatel vozidla prohlašuje, že je seznámen se 
Smluvními podmínkami provozovatele systému elektronického 
mýtného, zejména s těmito ustanoveními, a výslovně je přijímá: 
 
- čl. 7.4 a 7.5 Doručování faktur 
- čl. 13.5 Blokace OBU kvůli vyřazení Tankovací karty 
- čl. 15.1.3 Blokace OBU kvůli neplatnosti Tankovací karty 
- čl. 16.3 Blokace OBU kvůli prodlení s platbou od výstavce 

Tankovací karty 
- čl. 21.4 Způsoby přijímání reklamací 
- čl. 25. Zpracování osobních údajů 

 10) Vehicle operator declares hereby, that he/she is acquainted 
with the Contractual Conditions of the Electronic Toll Collection 
System Operator, in particular with following articles, and expressly 
accepts them: 
- Art.7.4 and 7.5 Sending invoices 
- Art.13.5 Blocking OBU due to Fleet card exclusion 
- Art.15.1.3 Blocking OBU due to Fleet card expiration 
- Art.16.3 Blocking OBU due to delay in payment from side of Fleet 

card issuer 
- Art.21.4 Ways of accepting complaints 
- Art.25. Processing personal data 

 
 
 
 
V (In):        Dne (Date):       

   

  podpis (signature) 

Ing. Václav Nestrašil        

  jméno a příjmení (name and surname) 

ředitel úseku provozovatele elektronického mýta        

  funkce (position) 

Provozovatel systému (System Operator)  Provozovatel vozidla (Vehicle Operator) 

DKV
Notiz
Date, signature et cachet de l'entrepriseLaisser la date en blanc ou l'inscrire en présence d'un collaborateur de DKV

DKV
Notiz
Prénom et nom du signataire. Le nom doit être identique à celui indiqué dans la case "représenté par" ci-dessus. 

DKV
Notiz
Poste/profession du représentant légal (signataire)
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