Plná moc
Power of Attorney

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
trvalé bydliště nebo místo podnikání fyzické osoby
permanent address or business premises of individual
IČ
company registration No.

datum narození fyzické osoby
date of birth of individual

zapsaná v
registered in
zastoupená
represented by

(hereinafter referred to as the “Principal”)
hereby empowers

(dále jen “Zmocnitel”)
tímto zmocňuje
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
trvalé bydliště nebo místo podnikání fyzické osoby
permanent address or business premises of individual
IČ
company registration No.

datum narození fyzické osoby
date of birth of individual
pozice fyzické osoby
individual position

aby jednal jménem Zmocnitele vůči Provozovateli
elektronického systému výkonového zpoplatnění
vybraných komunikací v České republice ve všech
záležitostech souvisejících s:

to act on behalf of the Principal in the contact with the
Operator of the Electronic Toll Collection System in
the Czech Republic regarding all matters related to:

(- nehodící se škrtněte -)
a) evidencí a změnou evidenčních údajů
Zmocnitele a vozidel Zmocnitele v systému
slev na mýtném,
b) vystavením žádosti o vyplacení částky slevy
na mýtném přiznanou Zmocniteli
Provozovatelem elektronického systému
výkonového zpoplatnění vybraných
komunikací v České republice
Tato plná moc je platná:
a) na dobu neurčitou,
b) na dobu určitou do:
…………………………………….…………
V (In):

(- delete as appropriate -)
a) registration and a change of registration data
of the Principal and vehicles of the Principal
in the Toll Discount System,
b) issuing of the Request for the payment of the
amount of the discount granted to the
Principal by the Operator of the Electronic
Toll Collection System in the Czech Republic
This Power of Attorney is valid:
a) for an indefinite period of time,
b) for a definite period of time until:
…………………………………………………
Dne (Date)

………………………………………………………………
úředně ověřený podpis Zmocnitele
officially certified signature of the Principal
vzor plné moci slevy-czen

