Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390
MYTO CZ, P.O.Box 33, 130 11 Praha 3, Czech Republic - tel: 800 6986 29, +420 272 6986 29 - email: info@mytocz.cz

Žádost o vydání OBU osvobozené od platby mýtného
Application for exempt OBU | Antrag für mautbefreite OBU
„nulu― pište Ø — write Ø for „zero― — „Null― als Ø zu schreiben — „нуль― записывайте Ø

registrační značka — license plate
Kennzeichen — номерной знак
největší povolená celková hmotnost
max. admissible total weight
Höchstzulässiges Gesamtgewicht
максим допустимый общий вес

3 501 — 7 500 kg
7 501 — 11 999 kg
12 000 + kg

autobus — bus
Bus — автобус

stát — country
Staat — страна
základní počet náprav
basic number of axles
Grundachsenanzahl
основное количество мостов

emisní třída — emission class — Schadstoffklasse — класс эмисии

2
3
4+

*) — nutno doložit
— certificate required
— Nachweis erforderlich
— сертификат обязательный

EURO 0

EURO III*

EURO I

EURO IV*

EURO II

EURO V*

provozovatel vozidla — vehicle operator
Fahrzeugbetreiber — пользователь
adresa — address
Adresse — адрес
PSČ, město – zipcode, town
PLZ, Stadt – индекс,город
country — Staat — страна
Provozovatel vozidla potvrzuje pravdivost údajů a zavazuje se dodržovat platné Smluvní podmínky.
Vehicle operator validates the corectness of data above and commits to comply with valid Contractual Terms
Der Fahrzeugbetreiber bestätigt die Richtigkeit der Angaben u. verpflichtet sich die gültigen Vertragsbedingungen einzuhalten.
Пользователь средтва подтвердил данные и обязается соблюдать Договорные условия.
Nárok se uplatňuje dle zákona 13/1997 Sb. §20a) odst. (1) — The claim is applied pursuant to Act 13/1997 Sb. Section 20a) Art. (1)
Bewilligung wird erteilt nach Gesetz 13/1997 Sb. §20a) Absatz (1) — Право осуществляется согласно закону 13/1997 Св.зак. §20a) абз. (1)
písm.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

provozovatel, účel
zdravotnická záchranná služba a doprava nemocných, raněných a rodiček
složka IZS: Hasičský záchranný sbor České republiky
složka IZS: jednotka požární ochrany
složka IZS: Policie České republiky
MV ČR: Policie ČR
Armáda ČR
Vojenská policie
ozbrojené síly jiného státu
celní orgány ČR
hasičské záchranné sbory
jednotky dobrovolných hasičů
obecní policie a městské policie
Vězeňská služba České republiky
přeprava těžce zdravotně postižených osob ZTP a ZTP/P a osob blízkých
přeprava nezaopatřených léčených dětí
odstraňování následků dopravních nehod
záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatelstva, záchrana života a ochrana zdraví osob
Správa státních hmotných rezerv
správce zpoplatněné pozemní komunikace

právní norma
434/1992 Sb.
239/2000 Sb.
133/1985 Sb.
273/2008 Sb.
553/1991 Sb.
219/1999 Sb.
219/1999 Sb.
—
197/2001 Sb.
238/2000 Sb.
238/2000 Sb.
553/1991 Sb.
555/1992 Sb
182/1991 Sb.
182/1991 Sb.
—
239/2000 Sb.
97/1993 Sb.
13/1997 Sb.

podmínka
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
—
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(5)
(5)
—
—
(6)
(7)

(1) zvláštní výstražné světlo
podle zák. 341/2002 Sb. §24
(2) na vozidle nápis
— POLICIE
— VOJENSKÁ POLICIE
— CELNÍ SPRÁVA
— HASIČI
— OBECNÍ POLICIE
— MĚSTSKÁ POLICIE
(3) na základě vzájemnosti
(4) provedení a označení
podle vyhl. 89/2004 Sb. §5
(5) přepravovaným přiznány
výhody II. nebo III. stupně
nebo rodiče pobírají
příspěvek podle zákona
182/1991 Sb.
(6) přeprava materiálu SHR
(7) Pouze Ředitelství silnic a
dálnic ČR

V případě poškození, ztráty nebo zcizení jednotky osvobozené od mýtného je provozovatel vozidla povinen uhradit náhradu škody v max. výši 1 000,- Kč.
The vehicle operator is obliged to pay a compensation of max. 1.000 CZK in case the exempt on-board unit is damaged, lost or stolen.
Im Falle von Beschädigung, Verlust oder Diebstahls der Einheit ist der Fahrzeughalter verpflichtet einen Ersatzbetrag von max. 1.000 Kč zu leisten.
Oператор транспортного средства обязан выплатить компенсацию до 1 000 крон в случае повреждения, потери или кражи устройства.
jméno a příjmení — name and surname
Name u. Zuname — имя и фамилия
OP nebo pas – identity card or passport
Pass Nr. – номер паспорта

e-mail

telefon — telephone number
Telefonnummer — телефон
datum — date
Datum — дата

podpis —signature
Unterschrift — подпись
obslužné místo — service point
Ort der Angabe — служебный пункт
jméno a příjmení — name and surname
Name u. Zuname — имя и фамилия
datum a podpis — date and signature
Datum u. Unterschrift — дата и подпись

Údaje slouží pro provoz systému elektronického mýtného podle §22b zákona 13/1997 Sb.
Data serves for operation of the electronic tolling system pursuant to Section 22b of Act 13/1997 Sb.
Angaben dienen zum Betrieb des elektronischen Mautsystems laut §22b des Gesetzes 13/1997 Sb.
Данные служат для работы системы электронного сбора согласно §22b закона 13/1997 Св.зак.

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
zříz. rozh. MDS ČR č. 12164/96 KM ze dne 4.12.1996
registrace exempt 124-02-czenderu

