
POVĚŘENÍ AUTHORIZATION

Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 
2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 6064, zastoupená členem představenstva, 
panem Janem Kloudou, a členem představenstva,, panem 
Milanem Knížetem, („Společnost1'),

tímto pověřuje Kateřinu Lukášovou,

Vodafone Czech Republic a.s., with the registered office 
at náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Prague 5, Identification 
Number: 257 88 001, registered in the Commercial Register 
maintained .by the Municipal Court in Prague, Section B, 
Insertion 6064, represented by Member of the Board of 
Directors, Mr Jan Klouda, and Member of the Board of 
Directors, Mr Milan Kníže, ("Company"),

hereby authorizes Kateřina Lukášová,

an employee of the Company,
the "Employee")

aby za Společnost sjednávala a uzavírala smlouvy o 
poskytování služeb elektronických komunikaci, smlouvy o 
zachováni důvěrnosti informaci a činila veškeré úkony 
související s uzavřením těchto smluv včetně uzavírání 
ostatních smluv stím souvisejících a dodatků k těmto 
smlouvám, dílčích smluv, a to zejména v rámci jakéhokoliv 
výběrového řízení nebo zadávacího řízení vyhlášeného podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a

aby Společnost zastupovala v zadávacích řízeních vedených 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek (včetně zakázek 
malého rozsahu) a aby jménem Společnosti činila veškeré 
úkony dle tohoto zákona v souvislosti s jakýmkoli zadávacím 
řízením, tj. zejména aby se za Společnost účastnila otevíráni 
obálek, nahlížela do protokolu z otevírání obálek a pořizovala 
si z něho výpisy nebo opisy, nahlížela do zprávy o posouzení a 
hodnocení nabídek a pořizovala si z ní výpisy nebo opisy, 
žádala o dodatečné informace, činila prohlášení, podávala a 
doplňovala informace, podávala námitky apod.

Toto pověření se uděluje na dobu jednoho roku.

Pověřený zaměstnanec je ve výše uvedeném rozsahu a po 
dobu pracovního poměru ve Společnosti oprávněn a pověřen 
jednat jménem Společností samostatně.

Tímto pověřením se ruší platnost pověření vydaného dne 26. 4. 
2018.

Member of the Board of Directors 
Vodafone Czech Republic a.s.

to negotiate and to conclude on behalf of the Company the 
Contracts on Provision of Electronic Communication Services, 
Nondisclosure and Confidentiality Agreements and to execute 
any and all acts relating to the contract conclusion, including 
conclusion of any other associated agreements and conclusion 
of amendments thereto and partial contracts, mainly in 
connection to any tender or public tender announced according 
to Public Procurement Act, and

to represent the Company in tender proceedings conducted 
pursuant to Public Procurement Act (including small-scale 
contracts) and to execute any and all acts under the above 
specified Act in relation to any public tender, i.e. especially to 
participate on behalf of the Company in the opening of 
envelopes, to inspect the records of the envelope opening and 
to make extracts or copies thereof, to inspect the reports on the 
assessment and evaluation of bids and to make extracts or 
copies thereof, to ask for additional information, to make 
declarations, submit and supplement any information, to file 
objections etc.

This authorization is granted for the period of one year.

The authorized Employee is entitled and authorized to act on 
behalf of the Company independently for the period of her 
employment with the Company.

Validity of the authorization issued on 26 April 2018 is cancelled 
hereby.

člen představenstva 
Member of the Board of Directors 
Vodafone Czech Republic a.s.

Dne ^

Pověření přijímám v plném rozsahu:

Kateřina Lukášová
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