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PLNÁ MOC  
 

CETIN a.s., se sídlem se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, 
DIČ: CZ04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod spz. B 20623, zastoupena podepsanými členy představenstva  
(dále jen „Zmocnitel“),  

zmocňuje 
 

TOSAN Praha s.r.o., se sídlem Praha 1- staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ: 24135739, 

DIČ: CZ24135739, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz 
C 181859 
(dále jen „Zmocněnec“),  
 
k tomu, aby na základě objednávek, které Zmocnitel učinil vůči Zmocněnci a Zmocněnec tyto 
akceptoval („Smlouvy“), jejichž předmětem je zajištění činností nebo zhotovení díla ve vztahu k 
přípravě výstavby a výstavbě sítě elektronických komunikací („Dílo“): 

(i) zastupoval Zmocnitele a činil jménem Zmocnitele právní jednání ve vztahu k příslušným 
správním orgánům, k orgánům místní správy, samosprávy jakož i ve vztahu k třetím 
osobám v rámci zhotovování Díla na území České republiky; 

(ii) zastupoval Zmocnitele v řízeních o vydání rozhodnutí o umístění stavby či územního 
souhlasu ve vztahu ke všem částem Díla dle Smluv, včetně zajištění vydání veškerých 
správních rozhodnutí, povolení, souhlasů a vyjádření orgánů veřejné správy, správců 
sítí, vlastníků či uživatelů nemovitostí, a vyhotovení dalších příslušných podkladů, jež 
jsou pro vydání takového rozhodnutí o umístění stavby či územního souhlasu potřebné; 

(iii) oznamoval jménem Zmocnitele vlastníkům nemovitostí dotčeným prováděním Díla, 
případně správcům nebo uživatelům takových nemovitostí, vstup či vjezd na nemovitost 
a provádění dalších činností dle ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném 
znění („ZEK“); 

(iv) projednával s vlastníky nemovitostí zřízení věcných břemen k pozemkům či stavbám 
dotčeným prováděním Díla dle Smluv, a to v souladu se Smlouvami a v souladu se ZEK, 
sděloval vlastníkům nemovitostí dotčeným prováděním Díla, že nemovitost je zatížena 
právem věcného břemene, které svědčí Zmocniteli a vlastníkům nemovitostí dotčeným 
prováděním Díla oznamoval, že takové právo je titulem, který Zmocnitele a v jeho 
zastoupení rovněž Zmocněnce opravňuje ke vstupu na nemovitost dotčenou 
prováděním Díla a k provádění činností v souladu se ZEK na/v dotčených 
nemovitostech; 

(v) uzavíral jménem Zmocnitele s vlastníky dotčených nemovitostí smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti, jakož i smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zrušení 
služebnosti, smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě či jiné smlouvy k 
pozemkům nebo stavbám dotčeným prováděním Díla dle Smluv výhradně v souladu se 
Smlouvami, přičemž bez předchozího písemného souhlasu Zmocnitele je oprávněn 



 

 

v takových smlouvách sjednat závazek k tíži Zmocnitele, jehož výše nepřesáhne 
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých);   

(vi) projednával s vlastníky dotčených nemovitostí umístění koncového bodu veřejné 
komunikační sítě; 

(vii) uzavíral jménem Zmocnitele s třetími osobami smlouvy o stanovení rozhraní veřejné 
komunikační sítě; 

(viii) projednával podmínky stanovené ve správním řízení, týkající se zvláštního užívání 
dotčených nemovitostí, činil veškeré právní úkony směřující k vydání veškerých 
správních rozhodnutí, povolení, souhlasů a vyjádření orgánů veřejné správy, správců 
sítí, nebo vlastníků či uživatelů nemovitostí dotčených prováděním Díla, která jsou 
nezbytná k provedení Díla dle Smluv; 

(ix) zastupoval Zmocnitele v řízeních o úhradě poplatku za užívání veřejného prostranství 
před příslušným správcem daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád; 

(x) činil veškerá právní jednání směřující k vydání rozhodnutí o povolení stavby 
samostatného odběrného místa nebo podružného odběrného místa jakož i projednával 
s vlastníky dotčených nemovitostí či s k tomu oprávněnou třetí osobou zřízení 
samostatného odběrného místa nebo podružného odběrného místa; a  

(xi) projednával s vlastníky nemovitostí případně správci inženýrských sítí využití věcí 
v jejich vlastnictví k umístění vedení či zařízení veřejné komunikační sítě Zmocnitele; a  

(xii) jednal s dodavateli a distributory energií, uzavíral smlouvy včetně dodatků ke zřizování 
a ukončení odběrných míst (na odběr energie), měnil sazby energií a odběrových 
diagramů, včetně příslušných smluv a dodatků k nim, přičemž bez předchozího 
písemného souhlasu Zmocnitele je oprávněn v takových smlouvách 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; a     

(xiii) ve shora uvedeném rozsahu plné moci přebíral písemnosti. 
 
Tato plná moc se udílí na dobu určitou a zaniká dne 31. 12. 2023.  
 
Tato plná moc se uděluje s právem substituce, Zmocněnec tedy může oprávnění z této plné moci 
přenést na třetí osobu, odpovídá však za její činnost, jako by příslušná práva vykonával sám. 
 
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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