Záruční listina č.
za plnění povinností v systému elektronického mýtného,
vystavená ve prospěch oprávněného, kterým je:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 140 00
IČO: 65993390
(dále jen „Oprávněný“)
obchodní firma (název) banky
sídlo banky, PSČ
IČO
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném soudem v

, oddíl

, vložka

podnikající jako banka (dále jen „Banka“),
tímto neodvolatelně prohlašuje z příkazu klienta Banky, kterým je společnost / fyzická osoba:
obchodní firma (název) právnické osoby
jméno a příjmení fyzické osoby
sídlo právnické osoby
místo podnikání nebo trvalé bydliště
fyzické osoby
IČO

datum narození fyzické osoby

zapsaná v
(dále jen „Klient“),
že poskytne bez odkladu a bez námitek plnění Oprávněnému až do výše
Kč, slovy

korun českých

po obdržení první písemné řádně podepsané výzvy Oprávněného obsahující sdělení Oprávněného, že:
- Klient nesplnil řádně a včas svou povinnost uhradit mýtné za užívání pozemních komunikací
na území České republiky vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích,
v platném znění
a / nebo
- Klient nesplnil svou povinnost vrátit Oprávněnému funkční a nepoškozené elektronické zařízení,
které je součástí systému elektronického mýtného v ČR
a / nebo
- Klient neuhradil jakékoliv své jiné dluhy podle Dohody o podmínkách následného placení, která
byla uzavřena mezi Klientem a Oprávněným.
Nedílnou součástí výzvy Oprávněného musí být kopie oboustranně podepsané Dohody o podmínkách
následného placení.
Tato bankovní záruka je vystavena podle českého práva a je platná do
Pokračování záruky na 2.straně
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Případné nároky vzniklé na podkladě této bankovní záruky musí být uplatněny u Banky nejpozději
v poslední den platnosti bankovní záruky, přičemž výzva k zaplacení musí být Bance doručena
doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu Banky:
doručovací adresa banky
Podpisy na této výzvě musí být ověřeny úředně nebo bankou Oprávněného. Originál záruční listiny
musí být Bance vrácen bez zbytečného odkladu po zániku platnosti bankovní záruky.
Tato bankovní záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené Bankou na základě
uplatnění této bankovní záruky.
Bankovní záruka zaniká také dnem, kdy bude Bance doručen (vrácen) tento originál záruční listiny,
pokud vrácení záruční listiny nastane před výše uvedeným datem ukončení platnosti bankovní záruky.
Bankovní záruka nabude účinnosti (vyberte správnou variantu, nesprávné odstraňte)
- dnem vystavení této Záruční listiny;
- dnem podepsání Dohody o podmínkách následného placení oběma smluvními stranami;
- dnem následujícím po dni ukončení platnosti stávající Záruční listiny č.
,
tato stávající Záruční listina č.
nebyla u Banky uplatněna.

pokud

Právo uplatnit tuto bankovní záruku a právo na plnění z této bankovní záruky mohou být postoupena
pouze společně a pouze se současným nebo předcházejícím postoupením práv z Dohody o
podmínkách následného placení. O těchto postoupeních musí být Banka písemně informována
Oprávněným.
Veškeré poplatky Banky v souvislosti s touto zárukou jdou k tíži Klienta.

V

dne

podpis Banky
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