Poskytnutí údajů o slevě
Discount information provision

V souladu s Nařízením vlády 240/2014 Sb o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy
na mýtném prosím poskytněte informace ke slevě.
In accordance with Government Regulation 240/2014 Coll. On the amount of time charges, toll rates, toll discounts and the procedure for
applying a toll discount, please provide information for a discount.
1/
Uveďte prosím níže údaje Vaší společnosti a Vašeho statutárního zástupce.
Please provide the statutory representative of your company below.

Obchodní název právnické osoby
Name of legal entity
Jméno a příjmení fyzické osoby
First and last name of individual
Sídlo právnické osoby / Adresa trvalého
pobytu fyzické osoby
Registered seat of legal entity /
Residential address of individual
IČO
Registration no.
Jméno a příjmení statutárního zástupce
společnosti
Name and surname of the statutory
representative of the company
E-mail statutárního zástupce společnosti
E-mail of the statutory representative of
the company

Ředitelství silnic a dálnic ČR | Provozovatel Systému elektronického mýtného v ČR / Operator of the Electronic toll collection system in CR
Adresa sídla / Registered seat: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Česká republika / Czech Republic | IČO: 65993390 | DIČ: CZ65993390
Korespondenční adresa / Correspondence address: MYTO CZ, P.O.Box 108, 170 00 Praha 7, Česká republika / Czech Republic
Zákaznická linka / Customer hotline: +420 243 243 243 | e-mail: info@mytocz.eu | web: www.mytocz.eu
Evidenční číslo dokumentu / Reference number:
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2/
Uveďte registrační značky vozidel registrovaných v mýtném systému, pro která poskytujete informace ke slevě.
Fill in the License plate numbers of vehicles registered in the toll system for which you provide discount information.

V / In:

Dne / On:

Podpis / Signature

Jméno a příjmení / First and last name
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