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1.

Zmocnitel je osoba, která uděluje plnou moc zmocněnci k zastupování při
stanovených jednáních.
Zmocnitel:
 u fyzické osoby se uvede: jméno, příjmení, datum narození, adresa;
 u fyzické osoby s přiděleným IČ se uvede: jméno, příjmení, IČ, sídlo, adresa
místa podnikání (dle výpisu z obchodního rejstříku, ze živnostenského listu,
z koncesní listiny apod.) v souladu s ustanovením § 435 Občanského zákoníku;
 u právnické osoby se uvede: obchodní firma a právní forma tak, jak je zapsána
v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby,
která je jejím jménem oprávněna jednat, a údaj o zápisu v obchodním rejstříku
nebo v jiné evidenci v souladu s ustanovením § 435 Občanského zákoníku;

2.

Zmocněnec je osoba, která je oprávněna provádět za zmocnitele úkony v rozsahu
uvedeném v plné moci.
Zmocněnec:
 u fyzické osoby se uvede: jméno, příjmení, datum narození, adresa;
 u fyzické osoby s přiděleným IČ se uvede: jméno, příjmení, IČ, sídlo, adresa
místa podnikání (dle výpisu z obchodního rejstříku, ze živnostenského listu,
z koncesní listiny apod.) v souladu s ustanovením § 435 Občanského zákoníku;
 u právnické osoby se uvede: obchodní firma a právní forma tak, jak je zapsána
v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby,
která je jejím jménem oprávněna jednat, a údaj o zápisu v obchodním rejstříku
nebo v jiné evidenci v souladu s ustanovením § 435 Občanského zákoníku.

3.

Oprávněné osoby obou stran, tj. zmocnitel a zmocněnec se dostaví do kontaktního
místa ČD Cargo nebo do sídla provozního pracoviště ČD Cargo a předloží zde plnou
moc. Osobní přítomnost zmocnitele a zmocněnce není nutná za předpokladu dodržení
postupu dle článku 4. a 5. této přílohy. Zaměstnanec ČD Cargo provede kontrolu
osob dle průkazu totožnosti a jejich oprávnění jednat jménem zúčastněné strany dle
výpisu v Obchodním rejstříku, popř. podle dokladů jiné evidence podnikatelů. Dále
zkontroluje, že oba účastníci plnou moc před ním vlastnoručně podepsali.

4.

Pokud se zmocnitel nemůže k sepsání plné moci dostavit osobně, musí být jeho
podpis úředně ověřen.

5.

Plná moc nepředložená dle článku 3., ale doručená poštou nebo předložená dle
článku 3 pouze zmocněncem, se stává akceptovatelnou dnem doručení originálu nebo
ověřené kopie dopravci ČD Cargo za předpokladu, že má všechny zákonem
stanovené náležitosti a obsahuje ověřený podpis zmocnitele a rozsah zmocnění.

6.

Úkony uvedené v plné moci mohou za zmocněnce činit pověřené osoby zmocněnce,
které jsou zapsány v plné moci nebo které předloží pověření či jiný doklad
prokazující, že dané osoby jsou oprávněny zastupovat zmocněnce. V tomto případě
zkontroluje zaměstnanec ČD Cargo jejich totožnost podle průkazů totožnosti.
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7.

Plná moc je udělována primárně jako generální plná moc, případně může být udělena
jen pro úkony v jedné stanici.
V případě více stanic obvodu provozního pracoviště ČD Cargo je možné udělit jednu
plnou moc s uvedením těchto stanic.

8.

Součástí této přílohy je vzor plné moci. Text ve vzoru psaný modrou kurzívou
představuje pouze příklad znění textu. V případě jeho využití se text uvede černou
barvou. Nevyužité části textu se vypustí.
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Plná moc (vzor)
Zmocnitel: ..................................................................................................................................
uděluje plnou moc
zmocněnci: ..................................................................................................................................
k:
1. přijímání za mne/nás zpráv o době přichystání vozů
2. potvrzování za mne/nás odběr zásilek, které dojdou na adresu ..............................................
3. podávání za mne/nás přihlášek nakládky
4. provádění za mne/nás (vyplnit konkrétní úkony) .....................................................................
v železniční stanici .......................................................................................................................
a to
a) u všech zásilek v období od ............................................ do ................................................
b) jen u zásilky .............................................................................................................................

Za zmocněnce budou úkony uvedené v této plné moci činit tyto pověřené osoby:
......................................................................................................................................................
(jméno, příjmení, datum narození, adresa), případně další osoby, které předloží pověření či
jiný doklad prokazující, že dané osoby jsou oprávněny zastupovat zmocněnce.
V ……………………………………..……

Dne …........................................ .......................

Za zmocnitele:

Za zmocněnce:

.......................................................................
(jméno, příjmení, adresa, datum narození)

...........................................................................
(jméno, příjmení, adresa, datum narození)

.............................. .......................................
(podpis zmocnitele)

………………………………….......................
(podpis zmocněnce)

Totožnost podepsaných osob kontroloval dle průkazů totožnosti zaměstnanec ČD Cargo, a.s.:
......................................................................................................................................................
(jméno, příjmení a podpis)
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