
PLNÁ MOC  

L/PM/132/19 

 
Společnost Siemens, s.r.o. se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500, IČ 00268577, DIČ CZ00268577, 

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625 (dále jen 

„společnost“), zastoupená  

 

Ing. Eduardem Palíškem, Ph.D., MBA, jednatelem společnosti,  

a  

Dipl.-Kfm. Michaelem Axmannem, jednatelem společnosti,  

 

uděluje tímto  

plnou moc 

 

panu Bc. Tomáši Semerádovi, nar. 30. 10. 1973, bytem Za Kostelem 496, Tuchoměřice, PSČ: 252 67  

a  

panu Ing. Ladislavu Minářovi, nar. 20.12.1978, bytem Za sídlištěm 2144, 14300 Praha 4 - Komořany  

(dále jen ,Zmocněnci"),  

 

jíž je zmocňuje, aby za společnost společně jednali v dále uvedeném rozsahu.  

 

Zmocněnci jsou oprávněni za společnost jejím jménem právně jednat (a to včetně podepisování nabídek, smluv 

a činění dalších právních úkonů a jednání v řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů) v záležitostech souvisejících s obchodními případy a provozem Siemens, s.r.o., v rozsahu jejich 

působnosti.  

 

Zmocněnci nejsou oprávněni uskutečňovat taková právní jednání, jejichž obsahem je závazek společnosti 

poskytnout plnění, jehož peněžitá výše či hodnota (vyjádřená výší peněžitého protiplnění) převyšuje v 

jednotlivém případě částku 15.000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých) bez DPH.  

 

Zmocněnci jsou v takto vymezeném rozsahu oprávněni jednat za společnost jako zmocnitele pouze společně.  

 

Zmocněnci se za společnost podepisují tak, že k označení obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis a text: 

"v plné moci" (není-li tento text u místa určeného k podpisu již předtištěn).  

 

Zmocněnci nejsou oprávněni udělit plnou moc k jednání za společnost jiné osobě ani na jinou osobu postoupit 

oprávnění z této smlouvy vyplývající.  

 

Tato plná moc je udělena na dobu od 1.10.2018 do 30.09 2020  

 

V Praze dne 11. října 2018   
 
 
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA    Dipl.-Kfm.Michael Axmann 
jednatel Siemens, s.r.o.     jednatel Siemens, s.r.o. 
 
 
Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.  
Dne:  
 
Bc. Tomáš Semerád     Ing. Ladislav Minář  


