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POVĚŘENÍ 

enstvem Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 
86 00 Praha 8, IČ 4 7116617, zapsané do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým 

v Praze pod spi.sovou značkou B 1897 (dále jen 11 poji.šťovna
1

'), jednajid předsedou 
.,,......,. ... ..,,..,enstva Ing. Martinem Divišem, MBA a členkou představenstva JUDr. Hanou Machačovou 

uladu s interními předpisy a vzhledem k pracovnímu zařazeni 

pan: 
narozen: 
bytem: 

pověřen 

Mgr. Ing. Jan Pončík 
 t 

 

zaměstnanec pojišťovny, aby za poji.šťovnu jednal 

1) před soudy a v rozhodčím řízení ve všech právních věcech, 
2) před notáři. ve všech právních věcech, 
3) před mediátory ve všech právních věcech, 
4) před Polici.i ČR, orgány veřejné správy a samosprávy ve všech právních věcech, 
S) při. uzavíráni, změnách a ukončováni občanskoprávních a obchodních smluv, 
6) s exekutory a správci. konkurzních podstat, 

Za tímto účelem je zejména oprávněn za pojišťovnu podávat žalobní a jiné návrhy, podávat 
žádosti. a opravné prostředky, odpory a vyjádření, uzavírat smíry a dohody, brát zpět žalobní a 
ji.né návrhy a opravné prostředky, vzdávat se opravných prostředků, vznášet námitky, při.jímat 
doručované písemnosti., vymáhat nároky pojišťovny a vzdávat se těchto nároků. 

Pověřený zaměstnanec není oprávněn jednat ve věcech práva směnečného a šekového, zcizovat a 
zatěžovat nemovitosti ve vlastnictví pojišťovny a jednat o úvěrech a půjčkách. 

V Praze dne 2. 9. 2019 

JUDr. Hana Machačová 
členka představenstva 

Kc,aperatlva paJti,t ::l'm~. a s. ) Po~'eini óo5!2_1 ) :aps. u reJstfikové_ho soudu _v ~raze, • ) IČ L.711661 f. DIČ (DPH~ C7699('009SS ) :nfo@lkilop c.z) lnb!inka 
V .enna Jns..!ran~e Group 12c, 00 f-r.ih;; 8 ;;,1,. zn. 8 1897 l~•-' ~,i:JF Jl , r:i• c K, DIČ (ost .,,n!) CZ1.7116o~7 wwwkoni'.cz 25: 957 105 105 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 101006_041729, skládající se z I listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DAVID BASL 

Vystavil: Česká pošta, s.p. 
Pracoviště: Praha 1 
Česká pošta, s.p. dne 17.10.2019 

11111111111111 
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j0ložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě 

ento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 143524879-185105-211123095602 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl. 

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy. 

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost 
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.11.2021 v 09:57:35. Kvalifikovaný elektronický 
podpis byl shledán platným ( dokument nebyl změněn) a kvalifikovaný certífikát byl v době ověření expirován. 
Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 4D 
DA 86, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb 
vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu 
David Basl, Czech POINT, 127649, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983). Uznávaný elektronický podpis byl 
označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektr.oni~kýrn ~-~s.ovým razítkem 
vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka ~yJa_-@věřena ~~<~<-i.ltL.i92Lv· 09:5.7':_35·: . 
Údaje o časovém razítku: datum a čas 17.10.2019 15:34:02, číslo 'kv~lifi~o:van.~69. 1 pertifikátu1 .pro : časové . 
razítko 4C 4B A7, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskýtóvátelem PostSignumi Qualified~:CA ·' 
3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983). , '' _;, -•.:: -·• ·' ·._, 

Vystavil: JUDr. MICHAL ŠKUDRNA, advokát 
Pracoviště: JUDr. MICHAL ŠKUDRNA, advokát 
V Praze dne 23.11.2021 

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
MICHAL SKUDRNA .. ~ 

Otisk úředního razítka: / ~t·,iHi~~ 11--11~'-.·1~1.~-1 ·-· č,C./>.K l) • 
15683 lb} 
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Poznámka: 
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Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek pfístupné způsobem umožňujícím dálkový pf/stup na adrese 
https://2vww.czechpoint.cl/overovacidolozky. 




