
Žádost o vydání paměťové karty podniku 
 

č. ORP: Sídlo ORP: 

 
Důvod žádosti*):    Nová karta 

                                 Obnova karty 

                                 Náhrada karty 

                                 Zneplatnění karty 

 

č. stávající karty:……………………… 

stávající karta odevzdána *) ANO-NE 

Údaje o držiteli karty: 

Název podniku (nebo fyzické osoby): ……………………………………………………. 

Adresa:…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. PSČ:………………… 

Jméno a příjmení (v případě právnické osoby jednatel): ………………………………….. 

IČO: ………………………….. 

Telefon ………………………. 

Email ………………………… 

K žádosti se dokládá*): 
- živnostenský list nebo výpis z OŘ: 
- zplnomocnění při zastupování  
- doklad totožnosti žadatele 
 

 
 
V  dne  

Podpis 
žadatele 

 

                                                                                   (v případě právnické osoby jednatel) 
*) nehodící se přeškrtne 
 
Žadatel svým podpisem potvrzuje správnost vyplněných údajů a souhlasí s jejich 
zpracováním, kontaktní údaje poskytl pro možnost obdržení informace ze strany ORP o stavu 
podané žádosti a připravenosti karty k převzetí. Žadatel rovněž prohlašuje, že není držitelem 
jiné platné paměťové karty podniku určené pro použití v systému digitální tachograf. Práva 
a povinnosti držitele paměťové karty podniku se řídí nařízením Rady EHS 3821/1985, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 56/2001 Sb., v platném znění. 
 
Vydání dokladu č. Datum Převzal 
   

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Ke vstupujícímu dokumentu byl připojen soubor s časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb a platnost časového razítka byla ověřena dne 5.6.2018 7:45:32.

Časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu
zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 5.6.2018 7:45:32. Údaje o časovém razítku: datum a čas 04.06.2018 15:53:58, číslo
kvalifikovaného časového razítka 2DCB31, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].
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