
PLNÁ MOC
Nepřímé zastoupení  v celním  řízení

(dále ,,Klient")

tímto zmocňuje, v souladu s čl. 18 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým 
se stanoví celní kodex Unie, společnost FedEx Express Czech Republic s.r.o., se sídlem Radlícká 354/107b, Radlice, 150 00 
Praha 5, Česká republicka, IČO: 158 88 959, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
1215 (dále jen ,,FedEx" nebo ,,zástupce"), aby:

1.    zastupovala Klienta v celních řízeních,
2.    jednala svým jménem a na účet Klienta (nepřímé zastoupení) ve vztahu ke všem celním úřadům a prováděla veškeré úkony 
       a  náležitosti stanovené celními předpisy,
3.    zastupovala Klienta ve všech nezbytných daňových a poplatkových řízeních u přislušných orgánů, včetně celní a daňové
       správy, v České republice,
4.    přebírala a doručovala veškerá oznámení, výzvy a další písemnosti a nahlížela do daňových a celních spisů,
5.    uzavírala, podepisovala a realizovala jménem Klienta dohody, jistiny a další písemnosti, které souvisejí s účelem, pro který   
        je plná moc udělena, a 
6.    jiným způsobem Klienta zastupovala a prováděla další hmotně-právní nebo procesní úkony, které budou podle jejího
       vlastního uvážení ke shora uvedenému účelu nezbytné nebo vhodné v rámci zastupování.

Společnost FedEx je oprávněna delegovat výše uvedené kompetence na zaměstnance, kteří budou jednat jako její zaměstnanci.

Klient se dále zavazuje uhradit společnosti FedEx všechny poplatky, daně a cla stanovené příslušným celním nebo finančním 
úřadem, a to do 15-ti dnů ode dne vystavení odpovídající faktury společností FedEx. Klient je rovněž povinen nahradit společnosti 
FedEx veškeré škody a náklady, včetně zaplacených penále a jiných poplatků, uhrazených společností FedEx v souvislosti s 
plněním této smlouvy a závazků z plné moci. Klient bez zbytečného odkladu poskytne společnosti FedEx na její žádost veškerou 
součinnost, doklady a povolení potřebné pro celní a daňové řízení a zavazuje se nahradit společnosti FedEx v případě porušení 
této povinnosti způsobenou škodu (včetně zaplacených sankcí) a případnou nemajetkovou újmu. Společnost FedEx je oprávněna, 
zejména v případě nových zákazníků, požadovat od Klienta zaplacení jistiny na úhradu celního dluhu ve výši 30 % hodnoty zboží 
deklarované pro celní účely.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou, a to do doby než ji Klient neodvolá nebo zástupce nevypoví.

Tato plná moc se řídí právem České republiky.

V                                     Dne

Jméno:………………………………………….

V Praze                   Dne

Jméno : Ing. Jiří Molnár
Funkce:Manager Clearance Operations

Společnost / Jméno a příjmení:.............................................................................................................................................................
se sídlem / trvalým bydlištěm:................................................................................................................................................................
identifikační číslo / datum narození:......................................................................................................................................................
DIČ:........................................................................................................................................................................................................
EORI (pokud je přiděleno):....................................................................................................................................................................
AEO (pokud existuje):............................................................................................................................................................................
Kontakt (e-mail a tel. č.):........................................................................................................................................................................

Klient

Funkce: člen statutárního orgánu / prokurista / jednající na základě plné moci*

Přijímám zmocnění udělené mi touto plnou mocí.

*Nehodící se škrtněte
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