Záruční listina (Dodatek)
Oprávněný
se sídlem
IČO

VYTISKNOUT

Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
65993390

Změna č.
bankovní záruky č.
nyní na částku

Kč

ze dne
platné do

za plnění povinností v systému elektronického mýtného
zajišťující povinnosti
Název právnické osoby
Jméno a příjmení fyzické osoby
Adresa sídla / trvalého pobytu
PSČ
IČO
Tímto my (banka),

,

měníme znění bankovní záruky č.
(ve znění změny č.

ze dne
ze dne

) novým zněním následovně:

Záruční listina č.:
(zde uveďte stejné číslo bankovní záruky jako výše)
za plnění povinností v systému elektronického mýtného, vystavená ve prospěch oprávněného, kterým je:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČO:
65993390
Státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MDS ČR číslo 12164/96 KM ze dne 4.12.1996
(dále jen „Oprávněný“)
Klient
Obchodní název právnické osoby
Jméno a příjmení fyzické osoby
Sídlo právnické osoby
Adresa trvalého pobytu fyzické osoby
Datum narození fyzické osoby
Zapsaná v obch. rejstříku
IČO
DIČ
dále jen „Klient“,
Banka
Obchodní jméno Banky
Sídlo Banky
Zapsaná v obch. rejstříku
IČO
DIČ
podnikající jako banka (dále jen „Banka“)
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Záruční listina (Dodatek)
Banka se tímto z příkazu Klienta neodvolatelně zavazuje uhradit Oprávněnému na jeho první písemnou výzvu a bez námitek
jakoukoliv částku až do maximální výše:
Korun českých
Kč slovy

minimálně součet částek stávající
záruky a požadované nové záruky

po obdržení první písemné řádně podepsané výzvy Oprávněného obsahující sdělení Oprávněného, že:
I.

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
II.

Klient neuhradil jakékoliv své jiné dluhy podle Dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností, která byla
uzavřena mezi Klientem a Oprávněným,

a / nebo
III.

Klient neuhradil jakékoliv své jiné dluhy podle Dohody o podmínkách následného placení, která byla uzavřena mezi
Klientem a Oprávněným v rámci systému elektronického mýtného provozovaného do 30.11.2019 (dále jen „Původní
dohoda“),

a / nebo
IV.

Klient nesplnil svou povinnost vrátit Oprávněnému funkční a nepoškozené elektronické zařízení, které je součástí systému
elektronického mýtného v ČR provozovaného do 30.11.2019.

Tato bankovní záruka je vystavena podle českého práva a je platná do (min. 18 měsíců od data vystavení této změny):
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.
Tato bankovní záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené Bankou na základě uplatnění této bankovní záruky.
Částka bankovní záruky bude snížena rovněž poté, kdy Banka obdrží písemné prohlášení Oprávněného, že se částečně vzdává
svého nároku na plnění z této záruky, přičemž Oprávněný současně uvede novou sníženou částku bankovní záruky.
Bankovní záruka zaniká také dnem, kdy Banka obdrží písemné prohlášení Oprávněného, že se v plném rozsahu vzdává svého
nároku na plnění z této záruky nebo vrácením originálu této bankovní záruky, pokud uvedené nastane před výše uvedeným datem
ukončení platnosti bankovní záruky.
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 s odloženou splatností a z
Původní dohody, je-li Původní dohoda stále v platnosti. O těchto postoupeních (včetně sdělení, zda je Původní dohoda stále platná
či nikoli) musí být Banka písemně informována Oprávněným.
Veškeré poplatky Banky v souvislosti s touto zárukou jdou k tíži Klienta.
Tato změna vstupuje v účinnost dnem jejího vystavení.
Banka
V:
(místo)

(dne)

Podpis

Jméno a příjmení
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