
Plnomocenstvo 

 

Power of Attorney 

Splnomocniteľ 

 

Authoriser 

Obchodné meno: 

 

Company name:  

Sídlo / Miesto podnikania: 

 

Registered seat: 

IČO: 

 

ID No.: 

DIČ: VAT No.: 

  

Zápis: 

 

Registered in: 

  

Kontakt (e-mailová adresa alebo telefónne číslo): 

 

Contact (e-mail or phone number): 

(ďalej len ,,Splnomocniteľ”) 

 

(hereinafter referred to as the "Authoriser ") 

splnomocňuje: 

 

hereby authorizes: 

  

obchodnú spoločnosť Zásilkovna s.r.o., so 

sídlom Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 

Praha 9, Česká republika, IČO 284 08 306, spisová 

značka C 139387 vedená u Mestského súdu v 

Prahe (ďalej len ,,Splnomocnenec”) 

 

Zásilkovna s.r.o., with its registered seat at 

Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Prague 9, 

Czech Republic, ID No. 28408306, file No. C 

139387, registered with the Municipal Court in 

Prague (hereinafter referred to as the 

"Representative ") 

 

aby Splnomocniteľa zastupovala v colnom konaní 

o prepustení deklarovaného tovaru do 

požadovaného colného konania v súlade s 

ustanovením čl. 18 ods. 1 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9.10.2013, 

ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len 

,,Colný kódex”) a v daňovom a správnom konaní, 

s tým súvisiacim, a to v súvislosti s dovozom, 

vývozom a tranzitom zásielok a tovarov pri využití 

služieb spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., so 

sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO 48 136 999, zapísaná v 

Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105158/B (ďalej 

len ,,Packeta Slovakia“). 

 

to represent the Authoriser in the customs 

procedure for the release of declared goods and 

in the tax and administrative proceedings related 

thereto via the required procedure relating to the 

import, export, and transit of consignments and 

goods using the services of company Packeta 

Slovakia s. r. o., with its registered seat at 

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovak 

Republic, ID No. 48 136 999, registered in the 

Commercial Register of District Court Bratislava I, 

Section Sro, Insert No. 105158/B (the "Packeta 

Slovakia"), in accordance with the provisions of 

Article 18 (1) of the Regulation (EU) No. 952/2013 

of the European Parliament and Council of 9 

October 2013, laying down the Union Customs 

Code (hereinafter referred to as the "Customs 

Code"). 

 

Splnomocniteľ splnomocňuje Splnomocnenca k 

nepriamemu zastúpeniu, pri ktorom 

Splnomocnenec koná vo vlastnom mene a na 

účet Splnomocniteľa, a to vo vzťahu k colným 

orgánom, kedy Splnomocnenec je oprávnený na 

The Authoriser authorises the Representative to 

act indirectly, so that the Representative acts in 

his own name and on behalf of the Authoriser, in 

relation to the customs authorities, and the 

Representative is authorised to take any and all 



všetky a akékoľvek úkony požadované 

a stanovené príslušnými colnými predpismi. 

 

actions required and regulated by the relevant 

customs regulations. 

Splnomocnenec je oprávnený konať vo svojom 

mene a v prospech Splnomocniteľa pri colnom 

vybavení zásielok. Splnomocnenec je oprávnený 

najmä: 

The Representative is authorized to act on his/her 

own behalf and for the benefit of the Authorizer 

in the customs clearance of shipments. The 

Representative is entitled to, in particular: 

 

(i) podpisovať všetky a akékoľvek colné 

vyhlásenia, 

 

(i) sign any and all customs declarations, 

(ii) prevziať akékoľvek rozhodnutia v colnom 

konaní, platobné výmery a ostatné 

písomnosti spojené s colným a správnym 

konaním, 

 

(ii) receive any decisions in customs 

proceedings, payment notices, and other 

documents related to customs and 

administrative proceedings, 

(iii) prevziať akékoľvek rozhodnutia v colnom 

konaní, platobné výmery a ostatné 

písomnosti spojené s colným a správnym 

konaním, 

 

(iii) receive any decisions in customs 

proceedings, payment notices, and other 

documents related to customs and 

administrative proceedings, 

(iv) podávať opravné prostriedky, vzdávať sa 

práva na podanie opravných prostriedkov, 

 

(iv) appeal, waive the right to appeal, 

(v) podpisovať a preberať protokoly o 

vyhláseniach a protokoly o podaných 

vysvetleniach, a to vo všetkých prípadoch, 

kedy zásielku k colnému vybaveniu 

prepravuje Packeta Slovakia, 

 

(v) sign and receive declaration protocols and 

protocols of submitted explanations in all 

cases where the consignment is 

transported by Packeta Slovakia for 

customs clearance, 

(vi) prijímať všetky a akékoľvek platby a 

vydávať o ich prijatí colným orgánom 

potvrdenia, 

 

(vi) receive any and all payments and issue 

receipts to the customs authorities, 

(vii) prijímať akékoľvek osvedčenia a vydávať 

colným orgánom potvrdenia o prevzatí 

týchto osvedčení, 

 

(vii) accept any certificates and issue a 

confirmation of receipt for such 

certificates to the customs authorities, 

 

(viii) na všetky a akékoľvek úkony, ktoré colné 

orgány v colnom konaní požadujú, 

(viii) for any and all acts required by the 

customs authorities in the customs 

procedure, 

 

(ix) na všetky a akékoľvek úkony v správnom a 

daňovom konaní pre prípady konaní oprav 

a zmien na už prejednaných colných 

vyhláseniach a v rámci kontrol pri 

prepustení tovaru. 

(ix) for any and all acts in the administrative or 

tax procedure, including proceedings for 

corrections and amendments to 

declarations already processed and in the 

control of the release of goods. 

 

Splnomocniteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, 

že všetky vyššie uvedené úkony je 

Splnomocnenec oprávnený vykonávať 

prostredníctvom svojich zamestnancov. 

 

The Authoriser acknowledges and agrees that the 

Representative is authorised to carry out all of the 

above actions through its employees. 



Splnomocniteľ je povinný riadiť sa platnými 

právnymi predpismi, ktoré sa týkajú dovozu, 

vývozu a tranzitu tovaru a nakladať s tovarom 

v súlade s podmienkami colného režimu, do 

ktorého bol tovar prepustený. 

The Authorizer is obliged to comply with the 

applicable legal provisions concerning the 

import, export, and transit of goods and to 

dispose of the goods in accordance with the 

conditions of the customs procedure into which 

the goods have been released. 

 

Splnomocniteľ je povinný na výzvu 

Splnomocnenca uhradiť všetky a akékoľvek 

poplatky (najmä, nie však výlučne, clo, daň z 

pridanej hodnoty a ďalšie), ktoré príslušný colný 

úrad uloží Splnomocnencovi na zaplatenie 

v súvislosti so zásielkami Splnomocniteľa a/alebo 

dodatočne vyrúbi v súvislosti so zásielkami 

Splnomocniteľa. 

 

The Authoriser is obliged, upon notice from the 

Representative, to pay any and all charges 

(including, but not limited to, customs duties, value 

added tax, etc.) that are subsequently levied by 

the relevant customs authority in respect of 

shipments sent by the Authoriser. 

Splnomocniteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, 

že zaplatí Splnomocnencovi všetky a akékoľvek 

pokuty, penále a iné plnenia, ktoré 

Splnomocnenec v súvislosti s preclením zásielok 

Splnomocniteľa vynaložil a ktoré neboli 

spôsobené porušením povinností na strane 

Splnomocnenca, najmä pokiaľ tieto boli uložené 

preto, že Splnomocnenec pri preclení zásielok 

Splnomocniteľa vychádzal z podkladov 

predložených Splnomocniteľom, prípadne 

predloženými inými osobami (najmä 

predávajúcim, odosielateľom alebo príjemcom 

zásielky) za účelom preclenia zásielok. 

 

The Authoriser acknowledges and agrees to pay 

the Representative any and all fines, penalties, 

and other charges incurred by the Representative 

in connection with the clearance of the 

Authoriser’s shipments, not caused by a breach of 

duty on the part of the Representative. This 

includes, in particular, if such fines were imposed 

because the Representative relied on documents 

submitted by the Authoriser or submitted by 

other persons in clearing of the Authoriser's 

shipments (in particular by a seller, sender or 

consignee) for the purpose of clearing the 

consignments.  

 

  

 

 

V / In _________________________________, dňa / on ________________ 

 

 

 

Splnomocniteľ/Authoriser 

 


