
SNIL 2020/336

DAROVACÍ SMLOUVA
dle usĺ § 2055 a násl. zák. č. 89,'20/2 Sb., ()bčanského zákoníku, ve zněnípozděiší'ch předpisů

Smluvní strany:

Modřanský háj s.r.o.
se sídlem:
IČO:
zapsána:
zastoupmá:
bankovní spojení:
Č. ú.:

(dá1e jen ,,dárce")

a

Bucharova 2641,'14, 158 00 Praha 5
284 60 863
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 143 161
Ing. Davidem Křížem na základě plné moci

mČstská Část Praha 12

se sídlení: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany,
IČO: 00231151
zastoupená: Mgr. Janem Adamcem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s,
Č. ú.:
VS:

(dále jen ,,obdarovaný")

I. Úvodní ustanovení

].1. Dárce prohlaSuje, že .je výlučným vlastníkem pozemků pare. č.:

3856/.58 ostatní plocha, komunikace
3856/59 ostatní Plocha, komunikace
3856/63 ostatní plocha, komunikace
3856/65 ostatní plocha, jiná plocha
3856/67 ostatní plocha, zeleň
3867/77 ostatní plocha, zeleň
3867/78 ostatní 'plocha, komunikace



3867/79 ostatní plocha, komunikace '
3867/80 ostatní plocha, komunikace
3867/81 ostatní plocha, komunikace
3867/84 ostatní plocha, zeleň
3867/87 ostatní plocha, komunikace
3867/88 ostatní plocha, komunikace
3867/89 ostatní plocha, komunikace
3867/90 ostatní plocha, komunikace
3867/91 ostatní plocha, komunikace
3867/92 ostatní plocha, komunikace
3867/93 ostatní plocha, komunikace
3867/94 ostatní plocha, komunikace
3867/95 ostatní plocha, komunikace
3867/96 ostatní plocha, komunikace
3867/97 ostatní plocha, komunikace

3867/114 ostatní plocha, komunikace
3867/115 ostatní plocha, komunikace
3867/116 ostatní plocha, komunikace
3867/117 ostatní plocha, komunikace
3867/118 ostatní plocha, komunikace

,, 3867/119 ostatní plocha, komunikace3867/120 ostatní plocha, komunikace
3867/121 ostatní plocha, komunikace
3867/122 ostatní plocha, komunikace
3867/123 ostatní plocha, komunikace
3867/126 ostatní plocha, koniunikace

3867/1 ostatní plocha, komunikace
3867/144 ostatní plocha, jiná plocha
3867/155 ostatní plocha, iiná plocha
3867/168 ostatní plocha, ,jiná plocha
3867/183 ostatní p!ocha, komunikace
3867/184 ostatní plocha, komunikace
3867/185 ostatní plocha, komunikace
3867/186 ostatní plocha, komunikace
3867/187 ostatní plocha, komunikace
3867/188 ostatní plocha, komunikace
3867/189 ostatní plocha, komunikace
3867/190 ostatní plocha, komunikace
3867/191 ostatní plocha, komunikace
3867/192 ostatní pioeha, komunikace
3867/193 ostatní plocha, komunikace
3867/194 ostatní plocha, zeleň
3867/195 ostatní plocha, zeleň

vše v k. ú. Modřany, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2522 pro obec Praha, vedeného u
Katastrá!niho úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha (dále jen ,,dotčenC

Strana 2



pozemky").

1.2. Dárce dále prohlaSuje, že na dotčených pozemcích provedl úpravy povrchů (vysázel
květinové záhony a stromy, zhotovil mlatové cesty) a vybudoval stavby dopravní
infirastruktury (pozanní komunikace a chodníky), jejichž výčet je uveděn v předávacím
protokolu dle čl. ll. odst. 2.6. této smlouvy.

1.3. Obdarovaný se zavazuje, že počínaje dnem 1.12.2020 (tj. bez ohledu na skutečnost, zda bude
k tomuto datu vlastníkem dotčených pozemků dárce nebo obdarovaný) bude na dotčených
pozemcích provádět jejich kompletní (zejména pak zimní) údržbu.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Urce bezplatné převést obdarovanému vlastnické právo
k pozemkům uvedeným v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, a to včetně úprav povrchů a staveb
dopravní infřastruktury dle čl. I. odst. 1.2. této smlouvy (dále jen ,,předmět daru") a závazek
obdarovaného předmět daru přijmout do svého výlučného vlastnictvi s ohledem na odst. 2.7. a
2.8. tohoto článku.

2.2. Souhrnná hodnota předniětu dam Činí 19 532 981 KČ (slovy ,,devatenáct milionů pět set
třicet dva tisíc devčt set osmdesát jedna korun českých"). Hodnoty jednotlivých pozeniki'
včetně hodnoty úprav povrchů a staveb dopravní infřastruktury jsou uvedeny v příloze č. !
této smlouvy.

2.3. Předmětem této smlouvy je dále závazek dárce bezplatné převést obdarovanému finanční
prostředky ve výši 360.000 kč (slovy ,,tri sta šedesát tisíc korun českých") bezhotovostním
převodem na bankovní účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 20 dnů od
podpisu předávacího protokolu dle odst. 2,6. tohoto článku. Finanční dar je poskytován za
účelem pokrytí výdajů souvisejících s péčí, údržbou a obnovou předmčtu daru.

2.4. Dárce prohlaSuje, že na předmětu daru nevážnou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jinc
právni či faktické vady, vyjma těch, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí, a zavazuje se,
že předmět daru nezatíží do doby jeho převodu zástavním právem, věcným břemeneni,
nájmem či jinou právni vadou.

2.5. Obdarovaný je v souladu s § 19b odst. 2b bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjniů, ve
znění pozdějších předpisů osvobozen od dané z příjmu. Náklady na úhradu návrhu na
zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího této smlouvě do katastru nemovitostí
(dále jen ,,návrh na vklad") hradí obdarovaný.

2.6. Předmět daru bude obdarovanému předán do 30 dňů po prevedení vkladu práva
odpovídajícího této smlouvě do katastru nemovitostí. O předání předmětu daru bude dárcan
vyhotoven předávací protokol, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
Nebeuečí škody na předmětu daru přechází na obdarovaného okamžikem protokolámího
předání předínětu daru.

2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět daru je převáděn (nabýván) v souladu s § 34
odst. 5 a souvisejícími zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městč Praze, ve znění pozdějších
předpisů do vlastnictví hl. m. Prahy, se svěřenou správou nemovitostí městské části Praha 12
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obdarovanému.

2.8. Obdarovaný prohlaSuje, že je oprávněn při převádění (nabývání) předmětu daru jednat svým
vlastním jménem v rozsahu stanoveném zákonem č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze a
obecné závažné vyhlášky č. 55/2000 sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve
znční pozdějších předpisů.

3,1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

III. Převod vlastnického práva

V připadě převodu vlastnického práva k pozemkům nabývá obdarovaný vlastnické právo
dnem zápisu do katastru nemovitosti, kdy právni účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy
návrh na zápis doSel příslušnému katastrálnímu úřadu. V připadě převodu vlastnického
práva ke stavbám dopravní infřastruktury a povrchovým úpravám na dotčených pozemcích
mbývá obdarovaný vlastnické právo protokolárnim předáním předmětu daru.
S odkazem na ustanovení § 21 vyhláŠky Č. 55/2000 Sb. MHMP, kterou se vydává Statut
hlavního mčsta Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podá obdarovaný návrh na vklad
k dotčeným pozemkům Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu s příslušnými doklady,
do 14 dnů ode dne, kdy obdrží potvrzeni o správnosti obsahu návrhu na vklad od Odboru
hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy. Účastníci berou na vědomí, že Odbor
hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy je vázán při posuzování správnosti výše
uvedených dokumentů lhůtou stanovenou správním řádem.
Pokud přislušný katastrálni úřad zamítne pravomocným rozhodnutím návrh na vklad
z důvodů právních pochybení v této smlouvě, smluvní strany se zavazuji uzavřít novou
darovací smlouvu, na základě které dojde k povolení vkladu k darovaným pozemkům. Text
nové smlouvy bude plné odpovídat textu tCto smlouvy s výjimkou těch ustanovení, která
obsahuji právni nedostatky. Kterákoliv ze smluvních stran múZe vyzvat druhou smluvní
stranu k uzavření nové darovací smlouvy do třiceti (30) dnů od doručení příslušné výzvy.
V případě, že výše popsané kroky nebudou smluvními stranami učiněny tak, aby ville
smluvních stran byla naplněna a katastrálni úřad vlastnické právo k darovaným pozenikům
ani po řádnCm doplnění nezapíše, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od tCto
smlouvy písernně odstoupit. Sinluvni strany jsou v takovém případě povinny vrátiť si vše, co
si dle této smlouvy již plnily.

IV. ZávěreČná ustanovení

Na právni vztahy v této smlouvč výslovné neuvedené se přiměřeně použijí ustanoveni
občanského zákoníku.
Smluvní strany prohlaSuji, že v případě budouciho převodu pozetnků v rámci poslední etapy
výstavby projektu Modřanský háj, včetně povrchových úprav a staveb dopravní
i11frastruktury do vlastnictví hlavniho města Prahy se svěřenou správou nemovitostí městské
části Praha 12, jehož součásti je i převod finančnieh prostředků za účelem péče, údržby a
obnovy převáděných pozeniků, bude výpočet výše těchto finančních prostředků vycházet
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

z cen aktuálně platných při podpisu této smlouvy navýšených o 10%.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejnčním v registru smluv. Zveřejnění zajisti obdarovaný.

Jakákoli změna tCto smlouvy musí být ve formě dodatku k této smlcuvě a musí být učinčna
písemnč a řádně podepsána občina smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva podléhá schválení Zastupitelstvem
městské části Praha 12.

V případč soudního sporu bude místně příslušným soud dle sídla obdarovaného.

Smluvní strany se zavazuji poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost, kterou lze po nich
rozumné požadovat a učinit všechna právni jednání, která budou nezbytná pro splněni
předmětu této smlouvy.

Tatc smlouva je vyhotovena a poď¢psána ve čtyřech (4) stejnopisech. Dárce obdrží .jeden (l)
stejnopis, obdarovaný dva stejnopisy (2) a jeden stejnopis smlouvy bude obdarovaným
doručen katastrálnimu úřadu za účelem povoleni vkladu vlastnického práva.

Příloha č. l: Ilodnota převáděnýc.h pozemků a komunikaci

Příloha č. 2: Plná moc

V Praze, dne IA A2 bu -7. 01, ?021
V Praze, dne

Dárce Obdarovaný

Modřanský háj s.r.o.

Ing. David Kříž

na základč plné moci

\Z :"" ú'4 /\,
městská Část Praha 12 ,

...1 .., "
Mgr. Jan Adamec - starosta
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Příloha č. l: Hodnota převáděných pozeniků a komunikaci

Pŕäldú Lb převbděaých pozemků a kamuMkaá

Typ Poumek VÝméra mZ Ccm pQztmku Chm komuMkxi

cmMma: ?412Xit

Crkem poItmky a
komunäum

Ostani 3á$6/58 _ 14 33 766 KČ 12579 KČ
Qstarťí komunihe 3&56,/59 33766 KČ n $79 46 345 Kč

-komunkacw XSä e IDS 260 m KČ 357515 KL
Omni -OM fDcM 3EX·65 SCO 1205 9b4 ke 449 250 1 655 164 Kt

fcdA nehh 3856/67 151 364 }$6 kč ú 364 186 Kč
Osud ·nltň _ 3867?17 93 224 kč o 2z4 m Kč
Qstanidcxha - bmunikue 3E67,'TB 110 284 596 KČ 206Q23 3906Ĺ9U
Ost»ntrítxha 3Bt67,'N 12 289d2 KČ ID m 3972í¢ u

:z z8942 kč 30782 39 mu
DsCan! 3867/91 13 33 3$4Kě §1681 d3034Mt
omm pbcM -uhli 3867m !2 28 942 q 942 ké
Cstani 1~-* -komunikace 3867,tl 7 :3 31 354 KČ l! 581 43 034 1¢Č
Omrň akrha -komunibm 38Elm ]3 31 ä54 KC BUCC

!3 " 31354 kc 31681 emu
3867/¥K) ' Z3 31354 Kč 11&1 43QUKE

Odaní ,wcha -kenwMkhce 3&E7M ]3 31 354 xe ZH81 43 Ů34 KČ
(jmM ůmdw -komun1ka= jg u 3$4KČ 11681 43 034 KL

-knmunikace ~/¶,3 924 2zzb 530 KČ ¶3D 214 _ 3W ua Ké
GmN nechá - kommkm 13 . 31 3S¢ KČ ]1682 43034 KČ

3967,'95 ]3 313M u ll m 43C34Kt
' W

ůmmuelM 3867?ss 13 31354 KC u €81 43 auäcč
QmM 38G7.'m :13 3135q Kt jim oun
OsWní dixM -KamuMkm 3867.'114 13 M 354 Kč ll m 43 0$4 Kt
Qmnhmw 3867j'1!S 13 31 354 Kč ll m 43 034Kt
'QstmMmH -komu~e 3867illš 13 Kč 43QM KC

-komunřkm , 3867/117 61 :IA7 122 xtš U&O9 Kč
OmMpm W7j11á l!! 31 FU Kč 11W1 43034 KČ
omni ~4 Aomun#ee " 3067/719 JÁ 32 354 kč iim e q34 jct
DstmEi -kemamWe 3867,_= 13 BZ 3$4 u n 681 43 Q34 u
Chtiml m R -kmuNbce #67,'121 13 31 3$4 Kt n m 43ů34 Kt

knmwúkau M67/122 jg 31 354 KČ lX 6BI KE
Gsiwrň Ĺw - hmuMkim 3667.'J23 1$ 31 35á¢ Kt 116&1 43W Kt

3%7j'i26 1752 4 225 524 Kt 1$74 m S 799 696KL
Omni u 3867.'1 16ŽN 3 575 kč 1471743 sm ná Kt
CbstaM m=tw -j'nd %62.'[44 67 161 593 Kč o 16& 593 KČ
Omni ób'hz ·;j"vá mznss n 171240 Kč C 171bkj kč
'Omni d«ha - iíná 386h 3M 6() ' 144 710 kč o ium kč
ómd 3W'/H3 13 31 m Kč R m 43¢84KČ
OŔam" ]3 313Sa6 Kt n 561 43 034KB
Ostarú pmim 3é57h8s 31 354 u um 43034KČ
Chtml r m 'a - "Q " ' "" 3867/2% 3± 354 áct iim 43uu kl
DsWnľ 38679187 i3 3! m kč tim 430u k
Ostar.i palk hl W7/18b 13 Bl 354 KC u Ct341CC "

L.

QSNN plocha -komwmu ?%7"189 13 31 m kč 116SI GQ34KC
3867/1% 31354 kč nm

Omni %67,"191 13 31354 kč zjmi 034kč
&tä ,&¥ mS7/19? 32 m Kč 43 034 Kt

-kommikm 3k67R33 13 : 31 35d kč 11681 eouu
GStb'7i N¢hä - bdcň 3867/ru ZL )05 XS E 21?Ů6¥Č
CstaM phdw - tekě 3&5?i 19$ JD 3á 188 kč g mim

Ce'kem 6029 !4 915 Xč 4992 KE 19 m m Kč

Strana 6



Přiloha č. 2: Plná moc

:';á

w; m, \C. ·SV.¢' )
PLNÁ MOC

háj ..,.o., ič, 28480863. sfdlem
Práha 5, Stodůlky, Bucharuva 2641/14,
PSČ 168 00, zapsaná v Cbchodnlm rel6třfkuMědgtmm mudem v Praze. odcf! C,

daZka 143161 (dále jen Zmocnltd)

tlmto udě|Lpje tuto plnou moc

panu Ing. Kvidu Křfžovf,
narozenému dm

bytem Rá adrese 755 01 VBgt[n
(dáte jen Zmocnônoc)

aby ZmocnjWe zastupovd v plném rozgahu ph
jakýchkď právnleh MnáRlch, jakcž i vjakýchkoů
ňzenkh, mjména, avšak nikd potue, aby
Zmocnfteše zaskípoval pR uzavlráni jakýchkoli
·Mln týkajíck:h m*tku (včemě zä$távnfch
smŇuv nebo SMW, Reíými jsou zrizDvůrN věcně-
µávnf zatlženl jako ŕ'apMdad Ukaz zctzení
a/mbo zatfženl) a/nebo pcNedávek a/nebo
závazků ZmocnřWe, aby za8mpoval Zľncjcn~
pM jakýmkoli ~y, cxgány a úhady,
jakcxz j pn jedmníd) sjakýmikcNi 3. subjakty
¢mhmujfcf banky, pQµg'ťovny apod.), záruveň m
ZmocnIMe zastupoval pfi }alkýchkdi právnkh
jMnánfch týkaýklch se pnaKxNních poměrů muži
Zmmkelem a jeho , jaknž j pn
jakýchkcdi právnkh jednánlch wmhujľclch se
k úv6rům poskytnu*h zmocmdi.

ZmDcněnec je v8ounťňosů s výše imdeným
čmít jakäkdi mhWšenl nebo j8k6ko(iv

právni fáktické jednáni vůči jakýmkcdiv
iWckým mbo právnickým Q6obám, mámim
orgánům nebo spnávnlm úl'ádům a čhlt jakôkD|iv
dakM kroky, které NAO povazovat za nutné nebo
Zádoucl vsouvf8b8tj 3výšé uvedeným. a to
v jakékoli formé, včetN notákkého zápisu.

Zmócněnec je dále v sowiskjsti s výše uvedeným
zejména, de McOi pouze, opcávnén podávať
návrhy na mMýení ňz9ňí, popL pňstupwat
k takovým náwhům nebo bnátt takovb návrhy zpet,
navrhovat zápŕsy, změny a výmey Udajú týk3j|cl
$é Zmocnéek ve vemných 'EýstHcích včetně
Ž%OStj o pKmý zápis údajů do Obchodnlho
msdfku notáhem, žádat d výp'sy zvemnýd'
®střfků a tyto náNdně ukládat
dokumentV do Sbírky lisUn, pŕéblrat všechna
rr)zhodNjt,', ozn&nen1 a jiná pnocesnl $děbn(
od p'is|ušnýd1 so%ů a jiných pNdUných státních
myénů. poUvat cxNokání nebo jine opravné
prDstř6dky a nármtky a/nebo vzdávať Bé práva na
pcdánf takových opmv'rých p'D6tředků, činiť
za Zmocnltde ne2bytné podpl'y. a jedna!

POWER OF ATTORNEY

Moďřándký háj B.ř.o., Business
No.: 28460863, having its regi3mr® om¢|g at
Prajglbe 5, Skxlůiky, Bucharova 2641/14, Post
Code 158 00, wřth the c»mmeráal
reglster maintained by tm !vkjrúc!pal Court ln
Prague, Section C, F#e No. 143161 (the

hereby Nis power of atkxney to

Mr, Ing. Dav'H Křfž,
bom on , r'esidsng m

75501 Vsetln
(hereinaMr the Rw~mmhm)

to l'epre$m UlC Repn88eme)d in the ĺiä ox1ent by
my legal actjon3 bs well ä8 tn any proceMings,

bul not 1lm,'M to reprB8Bnt the
Repr88mm by of any agreements
regarding the p'operty (indudirg also mMgage

or agneemeMs about a prďiibitbn to
enajmber and/or to diecate the p'operty) and/or
m meNaoles änd/or the oHigMbns of the
RW~med, to reprŕmnt the Repre8emed h any
court (x adminMrat've pruxMhg or m
negoúatbns Mth any trm pa"ies (lnduding
banks, insurame oompanie8), ä6 wsH to
repremt tN Repmmed by any actions
regarding the 8mpbymem$ of the empbµes of

RepmentEKL as wdl as by any jagal actions
regarrjlng the icjans granted Id the

The RepmentatNe is m conrmkm wIth the
above mentioned further to make any

or to aůcomplje;h any fcmna!itje8 ot
legal ac|jon$ Mlh any pňvate or putNc body,
MtMty or admmi$mon or to takg any obNr
steps: whkh M wbi cmMer ň0c288áwý or
áeskabk in cxxmctbn Mth tN above stated in
any form including the rMarW deed fomi.

The RepnE¥senmN8 ls m connEctk)n wIth the
abcmg men~d empower® e6pecidly, M m
jimltM to, mé any petitbns for 1MtWion of
proc0gdm8, and, bs tm c83ě tň&y be, join such
d=dy 18ec! pmce8dng8 or wWKNäw such
peůtbns. propose eni'y, and/or ddetion ď
the rocords reG&Fd|ng the RepreseM® hRrom the
µbůc r©sters including pmpose for dined entry
CN the recoRk to pubdic reg~ bythe ňdary,

c8r1med extmcts from the puHlc
and take (jvBř such extracts. Ne aocumeMs ňtcj
the collection of deeck of tm Commerůal
Regktu, accept on behM of the R8pre$ented
arvy dEKdsl|on8, rK)tkkatk)n8 and other pmceduml
documents from rdwant courts and other
authoňtks. tle 8ř'ý appeals and osher mwň8 cjf
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BěZrié čisto knihy o proh|ášer1Ícr! d pravosti podpisu 9741 /116 l 2M6 l C

já, niže podepsaný Mgr. Rostislav Šustek, advokát sídlem ve Vkdislavova 17, Práha 1, zapsaný
v seznamu advokátů vedeném Českou aévokátnf komorou pôd ev.č. 11494, prohlaSuji, že tuto |i$tjnu
přMe mnou vlastnomčně v 1 vyhutovenf podépsd

Rqµr Napier Dunbp, nar. , bytgm Praha B, psč: 1w oa
jehož totožnost jsem "jistil z pasu Vdké Britáme č.

Podepsaný aclvokát tlmto prohjášenfm o Wavosti podpM nepoNr:uýe sµávnost ani pnaydivost Udajú
u~ných v féb Hstině, ani její mulad s právnľmi předpisy.

V Praze, dne 19. Tíjna 2C16

^"
Mgr. RosHMav

CvČ Cak 15494

Schocťtz & Päv?nw3,
S.· Q

Běžné čĺsĺo knihy o prohlášen(ch o pmvosti podNsU fj781 l (18 l 2116 l C
, ,l

Já, rúže podepsaný Mgr. RoUdav Šustgk advokát se sidlem ve Vbdkkvova 17, Praha 1, zapsaný
v seznamu advokátů v«ieMm advokStnl kmorou pod ev.Č. 11494, pr*ašugi, ž9 tuto hstlnu
pMe mnou ~noručně v 1 vyhoto\mní pocl8psd

íjavld Křiž, ňMDZ8ň bmn Vsetín, PSČ: 765 01, jehož totcjžňo3t
]8em zjlď z občamkéN průkaaj č.

Podepsaný advokát tlmto prQhláše|nlm o pravo© podpšu nepotwzuje Bpnávnosl ani pravťimt Udajú
uvedmých v t6tO listh6, ani její $oůiad právnfml přBapi8y

V Pmz8, drie 10. Hjna 2016

.
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t v duaclch, kdy právN pibdpšy vyzadujl zvláštnf remedy and complaints and/or waive the right to
plnou moc. file 8ljch appeals, perferm n«xjsBä'ý signatures

on behalf the RepresenW and to act on oekalf
and n the name of the R0pmentm in cases
wtme kw requires a special power CR attormy,

Zmocněmc je opnávněn zplncmocnň třetš osobu
v mzsahu výše wedeném (právo subMuce).

The RWesentimNe i6 authorized to authoňe a
third person ln the aoove 8tated eReM (the ňght
to substitute).

V pKpadě ruzporu obcu jazykwých verzi má ln case d any ~epancy, the Czech language
p1Mnost verze česká. version shM µevaiL

_
Roger Napier DunhÓ

unatdM~ing Dk'Cctor

V Praze, dne 10.10. 2016 l tn Prague, on 10.10. 2016

Tuto plnou moc pRjímám/l accept this pcmm of awney.

V Praze, dne 19.10. 2016 lln pmm on 19.10. 2016

_ _

i

8/'
oS
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