
PRÁV A SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

INTERNETOVÉ KONEKTIVITY 

číslo Smlouvy Objednatele: 
číslo Smlouvy Poskytovatele: 

uzavřená podle§ 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník"), (dále jen „Smlouva") 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 
se sídlem: Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupený: Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem příspěvkové organizace 
ve věcech te 

IČO: 
DIČ: 

a 

Poskytovatel: České Radiokomunikace a.s. 
se sídlem: Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
zastoupený: Ing. Milošem Mastníkem, obchodním ředitelem na základě plné moci 
ve věcech te 

IČO: 
DIČ: 
bankovní sp 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16505 
dále jen „Poskytovatel" na straně druhé, 
Objednatel a Poskytovatel společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana". 

Článek li. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě výsledků výběrového řízení

na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona

.. . . . . . . . . . . . . - - . . 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání 

veřejných zakázek") s názvem „Zajištění připojení internetové konektivity do lokality Žihle" (dále 

jen „Zajištění internetové konektivity") (IO veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto 

zadavatele veřejné zakázky: P19V00007088) (dále jen „Veřejná zakázka"). Nabídka Poskytovatele 

podaná v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka"), byla vyhodnocena 

jako nejvýhodnější. 

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem Zajištění internetové

konektivity. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními

stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související se Zajištěním internetové konektivity v

souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při

nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené.

Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.

3. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Objednateli služby uvedené ve

Smlouvě a závazek Objednatele uhradit Poskytovateli za poskytnuté služby cenu sjednanou v čl. IV.

Smlouvy. Podrobný popis služeb Zajištění internetové konektivity je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy

(dále jen „Služby"), technické prostředky zajišťující Služby jsou pak dále popsány v Příloze č. 2

Smlouvy.

4. Součástí předmětu Smlouvy jsou i ostatní plnění a činnosti výslovně ve Smlouvě neuvedené, které

však s realizací předmětu Smlouvy souvisí a jsou nezbytné pro úplné zajištění předmětu Smlouvy.

Článek Ill. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Technické prostředky včetně jejich instalace, zprovoznění a připojení k internetu se Poskytovatel

zavazuje provést do 180 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

2. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

3. Místem plnění, resp. místem poskytování Služeb je areál školícího a výcvikového zařízení Žihle

v katastrálním území Nový Dvůr u Žihle. Poskytovatel prohlašuje, že je mu poloha a povaha místa

plnění dobře známa.

Článek IV. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za poskytování Služeb byla stanovena Nabídkou Poskytovatele podanou v rámci výběrového

řízení na Veřejnou zakázku a je dohodnuta Smluvními stranami v českých korunách (CZK)

následovně:

a) Vybudování a zajištění technických prostředků
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cena bez DPH: 978.000,- Kč 
DPH (21 %): 205.380,- Kč 
cena včetně DPH: 1.183.380,- Kč 
(cena bez DPH slovy: devětsetsedmdesátosmtisíc korun českých). 

b) Měsíční internetová konektivita

cena bez DPH: 19.000,- Kč 
DPH (21 %): 3.990,- Kč 
cena včetně DPH: 22.990,- Kč 
(cena bez DPH slovy: devatenácttisíc korun českých). 

2. K ceně bez DPH bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, v platném znění (dále také jako „ZoDPH").

3. Cenu dle odst. 1 písm. b) tohoto článku Smlouvy je možno překročit pouze po předchozí dohodě

s Objednatelem za předpokladu, že:

a) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu a rozsah poskytnutých Služeb, než tu, která je

uvedena v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku;

b) míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen

stanovená českým statistickým úřadem dozná změny o minimálně 2%. K úpravě může dojít

nejdříve čtvrtý rok poskytování Služeb a dále pak vždy jednou ročně k 1. lednu

následujícího roku. Rozhodným údajem pro výši úpravy cen je údaj uvedený českým

statistickým úřadem k 30. září příslušného kalendářního roku.

4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada Ceny bude Objednatelem provedena na základě

faktury vystavené Poskytovatelem Objednateli vždy jednou měsíčně se splatností 30 dnů ode dne

doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsaní fakturované částky z účtu

Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a

účetního dokladu podle ZoDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a

náležitosti obchodní listiny dle Občanského zákoníku.

5. Právo na první fakturaci vzniká dnem řádného vybudování technických prostředků, včetně jejich

instalace, zprovoznění, připojení k internetu a převzetí Objednatelem do užívání. Převzetí

Objednatelem nastane po provedené kontrole sjednaných technických parametrů (v rozsahu

Přílohy č. 1 Smlouvy), následně o předání a převzetí zástupci Smluvních stran podepíší předávací

protokol (vyhotoví Poskytovatel), který bude podkladem pro vystavení první faktury Poskytovatele.

6. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči

Objednateli žádné právní účinky.

Článek V. 

Smluvní sankce a ostatní ujednání 

1. V případě, že Poskytovatel nedodrží termín plnění dle čl. Ill. odst. 1 Smlouvy, má Objednatel právo

účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den
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2. V případě prodlení Objednatele s úhradou fakturované částky vzniká Poskytovateli právo účtovat

úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti;

rozhodující pro stanovení data uhrazení je den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch

účtu Poskytovatele.

3. V případě neposkytování služby internetové konektivity po dobu delší než 3 bezprostředně po

sobě jdoucích hodin nebo celkem 12 hodin během jednoho měsíce, zaplatí Poskytovatel

Objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení

(neposkytování služby). Smluvní pokuty podle předchozí věty se nesčítají. Ustanovení tohoto

odstavce se nevztahuje na případy, kdy neposkytování služby bude důsledkem plánovaného

výpadku ve smyslu ustanovení odst. 4. tohoto článku Smlouvy.

4. Při nedodržení maximální doby plánovaného výpadku (120 min. / měsíc), zaplatí Poskytovatel

Objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každých i započatých 30 min. překročení

doby plánovaného výpadku služeb. Plánovaným výpadkem dle tohoto odstavce Smlouvy se rozumí

situace, která byla Objednateli prokazatelně písemně nahlášena alespoň 48 hodin předem.

5. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování

uvedena splatnost delší.

7. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru plátců DPH jako

nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví Smlouvy je totožný s

jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení Poskytovatele

dle tohoto ustanovení odstavce Smlouvy ukáže jako nepravdivé, je Objednatel oprávněn zajistit

DPH Poskytovatele a poukázat částku odpovídající DPH namísto Poskytovateli přímo na účet

příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě, že bude Poskytovatel uveden v registru plátců

DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření Smlouvy.

8. Poskytovatel dále prohlašuje, že je při poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

komunikací vázán ustanoveními o ochraně údajů, služeb a sítí elektronických komunikací v souladu

se zákonem č. 127 /2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění.

9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva a

povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.

10. Poskytovatel není oprávněn započítat své pohledávky ze Smlouvy proti pohledávkám Objednatele.

Objednatel je oprávněn započítat proti pohledávkám Poskytovatele pohledávky ze smluvních pokut a

náhrady škody.

Článek VI. 

Odstoupení od Smlouvy, platnost Smlouvy 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 
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1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze z důvodů stanovených Občanským

zákoníkem, Smlouvou, analogicky v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále

v případech podstatného porušení smluvních povinností ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského

zákoníku, za které Smluvní strany pokládají zejména:

a) prodlení s nedodržením termínu dle čl. Ill. odst. 1. Smlouvy o více než 30 dnů;

b) prodlení Objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 30 dnů;

c) opakované neposkytování služby internetové konektivity Poskytovatelem po dobu delší

než 3 hodiny v jednom kuse v daném kalendářním měsíci, přičemž na skutečnost

odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce Smlouvy byl již Poskytovatel Objednatelem

v daném kalendářním měsíci upozorněn;

d) opakované nedodržení maximální doby plánovaného výpadku (120 min. / měsíc) v daném

kalendářním měsíci, přičemž na skutečnost odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce

Smlouvy byl již Poskytovatel Objednatelem v daném kalendářním měsíci upozorněn;

e) Služby nesplňují některý z vymezených technických parametrů uvedených v Příloze č. 1

Smlouvy;

f) porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z čl. V. odst. 7 Smlouvy.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv"). Zveřejnění ve smyslu Zákona o

registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními

stranami.

4. Při ukončení platnosti Smlouvy shora uvedenými způsoby musí Smluvní strany vyrovnat všechny

vzájemné pohledávky a závazky včetně smluvních pokut, na které vznikl nárok. V případě

odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. a) nebo e) tohoto

článku Smlouvy není Objednatel povinen Poskytovateli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny

a/nebo Poskytovatelem vynaložených nákladů.

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona

o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit

především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným

soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných
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a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve 

lhůtě do S pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail, 

apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran

obdrží po jednom vyhotovení.

S. Přílohou Smlouvy jsou tyto dokumenty:

a) Příloha č. 1: Technické parametry pro internetového připojení,

b) Příloha č. 2: Soupis dodávaných výrobků,

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny

v registru smluv dle Zákona o registru smluv, případně mohou být tyto zveřejněny i jiným způsobem.

Smluvní strany tak prohlašují, že Smlouva, její dodatky a přílohy neobsahují obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení§ 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj

výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním

veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za

účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

7. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení§ 1793

ani§ 1796 Občanského zákoníku.

8. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva

obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a

Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran

stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.

9. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení§ 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve

vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých

skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího

zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

V Praze dne: 1 z - 11
- znn V Praze dne: 

25-10-2019
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Příloha č. 1: Technické parametry pro internetového připojení 

Parametry pro internetovou konektivitu 
• Počet připojení k síti: 1
• Počet požadovaných licencí: 1
• Způsob připojení k síti: radioreleový spoj v licencovaném frekvenčním pásmu

• Rychlost připojení upload: maximální, nominální i minimální 102402 kbit/s

• Rychlost připojení download: maximální, nominální i minimální 102402 kbit/s

• Agregační poměr: 1:1

• Doba reakce: okamžitě

• Rozsah IP adres: 1

• Počet IP adres: 1
• Požadované služby: Internet Static

• Neomezený FUP (neomezený objem přenosu dat): ANO

• Blok 1Pv6 adres: lx

• Kontaktní centrum pro technickou podporu: denně O - 24 hod.

• Garantovaná kvalita: 99,5%

• Dohled nad přístupovou sítí až po přístupový bod: 24/7 /365

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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Příloha č. 2: Soupis dodávaných výrobků 

Poskytovatelem navržené řešení splňuje veškeré technické parametry požadované v rámci zadávacích 

podmínek na Veřejnou zakázku. 

Dodávána bude služba Internet Static o kapacitě 100 Mbps. Zároveň bude v areálu Objednatele 

vybudován stožár, na který bude umístěna přenosová technologie, potřebná pro provozování služby. 

Jako technologie pro RR spoj bude použito mikrovlnného spoje Minilink TN/CN v licencovaném pásmu 

18GHz od výrobce Ericsson. Detailní technické parametry k této přenosové technologii jsou 

Poskytovatelem doloženy v datashetu, který byl součástí Nabídky Poskytovatele. 

Detaily k výstavbě stožáru: 

Bude vybudován Anténní stožár výšky 19,Sm + 2,Sm nástavec, příhradová 3boká (alternativa 4boká) 

konstrukce, přístup po vnější straně věže, bez zajišťovacího zařízení. Tento stožár bude schopen 

pojmout umístit na sebe max. 2 ks 0.9m parabolické antény. 

Pro stožár bude vyroben betonový základ - rozměr bude určen na základě geologického průzkumu -

odhad 4x4xl,2m na pevném podloží. 

Dále je součástí služby geologický průzkum + realizační projekt stavby + projednání stavby na úřadě z 

důvodu potřeby vydání územního řízení (předpoklad územní řízení, potřebná vyjádření dotčených 

orgánů) a napojení na elektro přípojku v rozvodně+ zajištění zemnění a osazení outdoor technologie. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky: 

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
I Strana 1 (celkem 1) 



SPRÁV A SLUŽEB 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Poskytovatel analogicky v souladu s§ 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Předmět Smlouvy bude podílem v 52% a v částce 978.000,- Kč bez DPH plněn prostřednictvím těchto 

poddodavatelů: 

Číslo Identifikační údaje poddodavatele 

1 Tomáš Brettschneider, 
Všeňská 135, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 
IČO: 71802100, DIČ: CZ8007110496 

11 I • • t • I • • • • . " " . " I • • I . · • • ,\ 

Popis části předmětu Smlouvy, která bude plněna 
poddodavatelem, včetně uvedení podílu z celého 
předmětu Smlouvy v% i částce v Kč bez DPH 

Výstavba stožáru, podíl v 52%, podíl v 978.000,- Kč bez 
DPH. 

I Strana 1 (celkem 1) 
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PLNÁ MOC 

udělená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

České Radiokomunikace a.s., se sídlem na adrese Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká 
republika, IČO: 24738875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 16505 (dále jen „Společnost"), zastoupená Ing. Martinem Gebauerem, místopředsedou 
představenstva Společnosti, tímto uděluje plnou moc: 

zaměstnanci Společnosti na pracovním místě Obchodní ředitel Společnosti, 
bytem Libocká 7/45, 162 00 Praha 6, Česká republika 

( dále jen „Zmocněnec"), 

aby v souladu s příslušnými ustanoveními českého práva zastupoval Společnost ve vztahu ke stávajícím či 
potenciálním dodavatelům i zákazníkům Společnosti v oblasti podpory prodeje a marketingu a nákupu 
externí konektivity a aby za Společnost v těchto záležitostech činil kroky a právní jednání (s níže uvedenými 
limity). 

Jakékoli právní jednání může Zmocněnec učinit pouze při splnění následujících podmínek: 

(a) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo může založit povinnost Společnosti poskytnout peněžité
plnění, jehož výše by v jakémkoli jednotlivém případě či v součtu nepřesáhla částku/hodnotu 1.000.000,- Kč
(slovy: jeden milion korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně), je Zmocněnec
oprávněn učinit takové právní jednání samostatně, a to i v případě, že je jakékoli třetí osobě Společností
vydána plná moc ve stejném nebo obdobném rozsahu jako je tato plná moc;

(b) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo může založit povinnost Společnosti poskytnout peněžité
plnění, jehož výše by v jakémkoli jednotlivém případě či v součtu přesáhla částku/hodnotu 1.000.000,- Kč
(slovy: jeden milion korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně) a nepřesáhla
částku/hodnotu 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v
jakékoli jiné měně), je Zmocněnec oprávněn učinit takové právní jednání výhradně společně s vedoucím
zaměstnancem Společnosti Ing. Vítem Vážanem, datum narození: 2. června 1973, bydliště: U Michelského
mlýna 8a, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika;

(c) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo může založit právo či povinnost Společnosti přijmout
peněžité plnění, jehož výše by v jakémkoli jednotlivém případě či v součtu nepřesáhla částku/hodnotu
3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně), je
Zmocněnec oprávněn učinit takové právní jednání samostatně, a to i v případě, že je jakékoli třetí osobě
Společností vydána plná moc ve stejném nebo obdobném rozsahu jako je tato plná moc;

(d) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo může založit právo či povinnost Společnosti přijmout
peněžité plnění, jehož výše by v jakémkoli jednotlivém případě či v součtu přesáhla částku/hodnotu
3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně) a
nepřesáhla částku/hodnotu 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) bez případné DPH (či
ekvivalent v jakékoli jiné měně), je Zmocněnec oprávněn učinit takové právní jednání výhradně společně s
vedoucím zaměstnancem Společnosti Ing. Vítem Vážanem, datum narození: 2. června 1973, bydliště: U
Michelského mlýna 8a, Praha 4, PSČ: 140 00, Česká republika.

české Radiokomunikace a.s. 

- . . . . . - -

24738875 cz 24738875 

Zilpsano v obchodním reistřiku vedeném 

Městským soudem v Praze. oddíl B. vložka 16505 
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Zmocněnec je dále pověřen jménem Společnosti samostatně přijímat a doručovat dokumenty ve výše 

uvedených záležitostech, případně jednat v těchto záležitostech v rámci jakýchkoli správních řízení. 

Zmocněnec není oprávněn ustavit si za sebe zástupce na základě této plné moci. 

Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci uznávat závazky či dluhy, poskytovat, vystavovat, 
měnit, rušit či přijímat směnky nebo ručení. 

Zmocněnec nesmí sám ani společně s jinými činit takové právní jednání, jež muze založit povinnost 
Společnosti poskytnout či přijmout peněžité plnění, jehož hodnota/částka by přesáhla 5.000.000,- Kč (slovy: 

pět milionů korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně), není-li jinak písemně 

určeno v jiné plné moci. 

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 3 I. prosince 20 I 9. Tato plná moc může být kdykoliv ukončena 
písemným odvoláním ze strany Společnosti (z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pro její 

odvolání) nebo písemnou výpovědí ze strany Zmocněnce. 

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ SEPSANÉ ADVOKÁTEM 

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009569/364/2018N. 

Já, níže podepsaná advokátka se sídlem Benediktská 690/7, 11 O 00 Praha I, zapsaná v 
seznamu advokátů ve enem es ou a vo atnt omorou pod ev. č. 09269, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sama 
sepsala, přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal: 

V Praze, dne 4. ledna 2018 

české Radiokomunikace a.s. 

Skokanská 2117 /1, 169 00 Praha 6 - Břevnov 

+420 242 411111 +420 242 417 595 

24738875 cz 24738875 

Zapsáno v obchodním reistřiku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505 
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