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PLNÁ MOC 
CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063,  
zastoupena níže podepsanými členy představenstva  
(dále jen „Společnost“),  

zmocňuje  

Zapcom Network,s.r.o. 
se sídlem Za Statkem 556, 273 51 Červený Újezd 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 330735 
IČO: 090 91 157 
(dále jen „Zmocněnec“),   
 
k tomu, aby zastupoval Zmocnitele, jednal jménem Zmocnitele před správním orgánem, orgánem 
stání správy nebo orgánem samosprávy a při jednání s osobami, a:  

(i) podával žádosti směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby či územního souhlasu, 
včetně podání žádosti k vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí, povolení, souhlasu a 
vyjádření orgánu veřejné správy, správce sítě, vlastníka či uživatele nemovitosti, a vyhotovil 
další příslušné podklady, jsou-li potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby či vydání 
územního souhlasu; a 

(ii) projednával podmínky stanovené ve správním řízení, získával stanovisko dotčeného 
orgánu státní správy či samosprávy dle příslušných právních předpisů, činil právní jednání 
směřující k vydání správního rozhodnutí, povolení, souhlasů a/nebo vyjádření orgánu 
veřejné správy, správce sítě, nebo vlastníka či uživatele nemovitosti; a 

(iii) činil úkony a jednání, včetně přijímání písemností, nezbytná k zabezpečení práv a 
povinností Zmocnitele, a to na území České republiky; a 

(iv) projednával s vlastníkem movité či nemovité věci umístění vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě ve vlastnictví Zmocnitele v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů („ZEK“), jakož i projednal s vlastníkem nemovitosti místo a rozsah 
umístění koncového bodu veřejné komunikační sítě; a 

(v) za účelem zajištění výkonu oprávnění Zmocnitele v souladu se ZEK umístit vedení či 
zařízení veřejné komunikační sítě na nemovitosti, sjednal s vlastníkem nemovitosti a získal 
souhlas od vlastníka nemovitosti k umístění vedení či zařízení veřejné komunikační sítě ve 
vlastnictví Zmocnitele na/v nemovitosti, uzavřel smlouvu o umístění zařízení veřejné 
komunikační sítě či jinou smlouvu dle ZEK, přičemž bez předchozího písemného souhlasu 
Zmocnitele má právo v souhlasu vlastníkem nemovitosti udělovaném a/nebo ve smlouvě o 
umístění zařízení veřejné komunikační sítě či v jiné smlouvě dle ZEK s vlastníkem 
nemovitosti uzavírané sjednat závazek k tíži Zmocnitele, jehož výše nepřesáhne 15.000,- 
Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých); a  

(vi) uzavřel jménem Zmocnitele s vlastníkem nemovitosti dotčené umístěním vedení či zařízení 
veřejné komunikační sítě ve vlastnictví Zmocnitele smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti či smlouvu o zřízení služebnosti za účelem zajištění výkonu oprávnění 
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Zmocnitele dle ZEK umístit vedení či zařízení veřejné komunikační sítě na/v nemovitosti, 
přičemž bez předchozího písemného souhlasu Zmocnitele má právo ve smlouvě sjednat 
závazek k tíži Zmocnitele, jehož výše nepřesáhne 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých); a 

(vii) uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je užívání nemovitosti, zejména komunikace nebo 
veřejného prostranství, na dobu, po kterou je na nemovitosti, zejména komunikaci nebo 
veřejném prostranství uskutečňována výstavba vedení či zařízení veřejné komunikační sítě 
ve vlastnictví Zmocnitele; a 

(viii) uzavřel jménem Zmocnitele s třetí osobou smlouvu o určení rozhraní veřejné komunikační 
sítě; a 

(ix) zastupoval Zmocnitele v řízení o povolení vkladu, výmazu či záznamu služebnosti/věcného 
břemene před příslušným katastrálním úřadem; a 

(x) činil právní jednání směřující k vydání rozhodnutí o povolení stavby samostatného 
odběrného místa nebo podružného odběrného místa jakož i projednával s vlastníkem 
dotčené nemovitosti či s osobou k tomu oprávněnou nebo zmocněnou zřízení 
samostatného odběrného místa nebo podružného odběrného místa; a 

(xi) jednal s dodavatelem a distributorem energie, uzavřel smlouvu nebo dodatek ke smlouvě 
zřízení a/nebo ukončení odběrného místa (na odběr energie), měnil sazbu energie a 
odběrového diagramu, přičemž bez předchozího písemného souhlasu Zmocnitele má 
Zmocněnec právo v takové smlouvě sjednat závazek k tíži Zmocnitele, jehož výše 
nepřesáhne 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) ročního plnění na jednotlivou 
smlouvu, případně jedno odběrné místo; 

(xii) zastupoval Zmocnitele v řízení o úhradě poplatku za užívání veřejného prostranství před 
příslušným správcem daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů; 

(xiii) ohlašoval příslušnému orgánu nebo osobě dotčené havárii na síti elektronických 
komunikací ve vlastnictví Zmocnitele; 

(xiv) prováděl vytyčování vedení či zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví Zmocnitele; 
(xv) převzal staveniště od osoby, která pro jinou osobu provádí stavbu v místě, ve kterém stavbu 

pro Zmocnitele provádí rovněž Zmocněnec. 
   

Plná moc se uděluje s právem substituce, Zmocněnec má právo oprávnění z plné moci přenést na 
jinou osobu, odpovídá však za její činnost, jako by příslušná práva vykonával sám. 
 
Plná moc se uděluje na dobu určitou, do 30. 6. 2025.  
 
V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.  

 
CETIN a.s. 

Představenstvo 

*** 
Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu. 
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