VOLLMACHT
Wir, die Gesellschaft
______________________________________,
Ident.-Nr./Reg.-Nr.: __________________, mit
Sitz in
______________________________________,
vertreten durch _________________________,
Funktion: _________________________
(nachfolgend nur die „Gesellschaft“)

PLNÁ MOC
My, společnost
_______________________________________,
[IČ]/[reg. č.]:____________________________,
se sídlem
_______________________________________,
zastoupená ___________________________,
funkce: ____________________
(dále jen „Společnost“)

erteilen hiermit

tímto udělujeme

Herrn Marc Müller, MBA,

panu Marcu Müllerovi, MBA,

Rechtsanwalt, eingetragen bei der
Rechtsanwaltskammer in Düsseldorf unter der
Nr. 54521 und bei der Tschechischen
Rechtsanwaltskammer unter der Nr. 50229,

advokátovi (Rechtsanwalt) zapsanému u
advokátní komory v Düsseldorfu pod číslem
54251 a u České advokátní komory pod číslem
50229,

mit Sitz in Ovocný trh 1096/8, 110 00 Prag 1,
Tschechische Republik

se sídlem Ovocný trh 1096/8,
PSČ: 110 00, Praha 1, Česká republika

(weiter nur der „Bevollmächtigter")

(dále jen „Zmocněnec“)

diese Vollmacht und ermächtigen ihn, uns bei allen
Rechtshandlungen zu vertreten, und zwar
insbesondere gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland und/oder ihren Organen/Ämtern
und/oder der Gesellschaft Toll Collect GmbH, mit
Sitz in Postfach 11 03 29, PLZ: 10833 Berlin,
Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im
Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg,
unter Nr. HRB 83923, im Zusammenhang mit der
Geltendmachung
von
Ansprüchen
auf
Rückerstattung des Teiles der bezahlten
Mautgebühren für Benutzung der deutschen
Fernstraßen im Zusammenhang mit der Verstoß
der entsprechenden deutschen gesetzlichen
Regelung bezüglich der Benutzung der deutschen
Fernstraßen gegen der Richtlinie 1999/62/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die
Benutzung bestimmter Verkehrswege durch
schwere Nutzfahrzeuge, in der geänderten
Fassung (nachfolgend nur „Mautforderungen“)
und/oder bei jeglichen anderen mit der
Mautforderungen
zusammenhängenden
Angelegenheiten.

tuto plnou moc a zmocňujeme jej k zastupování
Společnosti ve všech právních jednáních, zejména
vůči Spolkové republice Německo a/nebo jejím
orgánům/úřadům a/nebo vůči společnosti Toll
Collect GmbH, se sídlem Postfach 11 03 29, PSČ:
10833 Berlin, Spolková republika Německo,
registrované v obchodním rejstříku při Obvodním
soudu Charlottenburg, HRB č. 83923, ve věci
uplatňování vrácení části zaplacených poplatků za
užívání německých spolkových dálnic v souvislosti
s rozporem příslušné německé legislativní úpravy
za používání německých spolkových dálnic se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady
1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru
poplatků za užívání určitých pozemních
komunikací těžkými nákladními vozidly, ve znění
pozdějších úprav (dále jen „Nároky z mýta“)
a/nebo v jakékoli jiné souvislosti ve věci Nároků
z mýta.

Des Weiteren wird diese Vollmacht als
Prozessvollmacht zur Vertretung der Gesellschaft
in allen zusammenhängenden Verfahren und alle
Verhandlungen vor Ämtern und Gerichten erteilt,

Tato plná moc je rovněž udělována jako plná moc
procesní k zastupování Společnosti ve všech
souvisejících řízeních a při všech jednáních na
příslušných úřadech a soudech, a včetně podání,
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inklusive bei der Einreichung und Rücknahme von
Anträgen oder des Verzichts auf Rechtsmittel,
einschließlich
zur
Vertretung
in
Revisionsverfahren. Soweit erforderlich, ist der
oben
genannte
Bevollmächtigte
befugt,
Schriftstücke entgegenzunehmen, Erklärungen
entgegenzunehmen und abzugeben, Urkunden
und Ergänzungen in der geforderten Form zu
unterschreiben.

zpětvzetí a zřeknutí se opravných prostředků,
včetně zastupovaní v rámci dovolacího řízení.
Pokud je to k výše uvedenému nezbytné, je výše
uvedený
Zmocněnec
oprávněn
přijímat
písemnosti, přijímat a podávat prohlášení a
podepisovat listiny a doplňky v požadované formě.

Gleichzeitig ist der vorgenannte Bevollmächtigte Zároveň je výše uvedený Zmocněnec oprávněn
berechtigt, die Vollmacht in gleichem oder tuto plnou moc plně nebo částečně udělit jiným
geringerem
Umfang
Dritten
zu
erteilen osobám (substituční plná moc).
(Untervollmacht).
Diese Vollmacht ist in zwei Sprachversionen auf
Deutsch und auf Tschechisch verfasst. Im Falle
eines Widerspruchs genießt die deutsche Version
den Vorrang.

Tato plná moc je vyhotovena ve dvou jazykových
verzích v německém a českém znění. V případě
rozporů mezi jazykovými verzemi má německá
jazyková verze přednost.

In/V_________________, den/dne _______________.

_______________________
______________________
_____________________
____________________
Ich, der vorgenannte Bevollmächtigte, stimme im Já, výše uvedený Zmocněnec, souhlasím v celém
vollen Umfang dieser Bevollmächtigung und den in rozsahu s tímto zmocněním a s povinnostmi v této
ihr enthalten Pflichten zu.
plné moci obsaženými.

In Prag/V Praze, den/dne __________________.

_______________________
Marc Müller, MBA
Rechtsanwalt/Advokát
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