FORMULÁŘ VYPLŇUJTE ČITELNĚ TISKACÍMI PÍSMENY

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný zmocnitel: …………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení a datum narození (u fyzických osob/OSVČ) / název firmy (u právnických osob), IČO u právnických osob a OSVČ

Trvalý pobyt /sídlo: ……………………………………………………………………………………………………….
město, PSČ, ulice, č. popisné/č. orientační

uděluji tímto podle ustanovení § 27 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“), § 441 a násl. a § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) plnou moc
zmocněnci: společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO: 47114983, DIČ:
CZ47114983, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7565,
k nepřímému zastoupení v celním řízení, tj. aby mne svým jménem a na můj účet zastupoval u CELNÍHO
ÚŘADU PRAHA RUZYNĚ, Detašované oddělení 23 Celní - poštovní styk.
Zmocněnec je oprávněn na základě této plné moci zejména k podpisu celních prohlášení, převzetí rozhodnutí v celním
řízení a platebních výměrů, vzdání se opravných prostředků, podání opravných prostředků, vyhotovení protokolů o
ústním prohlášení a protokolů o podaném vysvětlení, k přijímání plateb a vydávání potvrzení o přijetí těchto plateb či
jiným úkonům, které budou orgány celní správy vyžadovat, včetně všech dalších úkonů souvisejících s celním
řízením.
Zmocnitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré úkony v rozsahu tohoto zmocnění bude činit zaměstnanec
zmocněnce v rámci svého pracovního zařazení na základě pověření.
Zmocnitel se tímto zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti na výzvu celního úřadu či zmocněnce. Dále se
zmocnitel zavazuje, že zmocněnci nejpozději při doručení zásilky či na základě výzvy zmocněnce uhradí odměnu za
zastoupení v celním řízení dle ceníku zmocněnce, celní dluh a všechny další poplatky váznoucí na zásilce, a to i
v případě nedoručení zásilky zejména z důvodu na straně Zmocnitele. Zmocnitel prohlašuje, že byl s platným ceníkem
zmocněnce seznámen. Aktuální ceník zmocněnce je k dispozici na stránkách zmocněnce na adrese
https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty.
Tato plná moc nabývá účinnosti dnem podpisu zmocnitele a je udělena na dobu neurčitou, resp. do odvolání.
V……………dne……………..

………………………………………………………..
podpis zmocnitele

………………………………………………………..
jméno, příjmení zmocnitele / zástupce zmocnitele, příp. funkce

Níže uvedené vyplňte pouze v případě, pokud je trvalý pobyt/sídlo firmy odlišný od doručovací adresy.

Doručovací adresa I.: …….……………………………………………………………………………………………….
město, PSČ, ulice, č. popisné/č. orientační

Doručovací adresa II.: …………………………………………………………………………………………………….
město, PSČ, ulice, č. popisné/č. orientační

NEVYPLŇUJTE! Následující údaje vyplňuje zmocněnec, tj. Česká pošta, s.p.

Plná moc doručena dne ………………..

…………………………………………………………
podpis zmocněnce

Přidělené číslo jednací:…………………………..….

Účinnost plné moci ukončena dne ………………….
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OBRAŤTE!

Informace ke zpracování osobních údajů:
Osobní údaje zmocnitele, který je fyzickou osobou, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle právních předpisů,
zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).
Zmocněnec jako správce zpracovává osobní údaje zmocnitele, je-li zmocnitelem fyzická osoba, výhradně pro účely
související s plněním této plné moci, v rozsahu uvedeném v plné moci, a dále v rozsahu údajů o zásilce a v rámci
celního řízení. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění plné moci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné,
bez poskytnutí osobních údajů nelze zmocnění přijmout.
Zmocněnec bude osobní údaje uchovávat po dobu deseti (10) let, případě po dobu delší v daném případě odůvodněnou
právními předpisy.
Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců zmocněnce a dále prostřednictvím zpracovatele na
základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je uveden na www.ceskaposta.cz. Osobní údaje
budou v rámci celního řízení předávány zejména celním správám a poštovním operátorům. Třetím osobám mohou být
osobní údaje zpřístupněny, pouze jsou-li k tomu oprávněny dle právních předpisů.
Zmocnitel má za podmínek stanovených GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Způsob, jakým může zmocnitel výše uvedená práva uplatnit, je uveden v aktuální verzi dokumentu „Informace o
zpracování osobních údajů“ na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na poště.
Na internetových stránkách jsou k dispozici také další informace o zpracování osobních údajů, o Pověřenci pro
ochranu osobních údajů Pořadatele a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností.
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