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PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. S.
IČO: 466 78 468
se sídlem Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
sp. zn. B 6229 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen ,,zmocnitel")

zmocňuje

divize Dopravní stavby (dále jen ,,zmocněnec"), aby ji zastupoval ve věci

a) - nabídky na uzavření smlouvy o dílo a uzavření smlouvy o dílo s investorem
jako objednatelem s finančním objemem do 2 mil. EUR bez DPH nebo
s finančním objemem v českých korunách do 50 mil. KČ bez DPH,
- uzavření smlouvy o dílo se subdodavatelem,
- uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovité věci pro zajištění činnosti
divize Dopravní stavby,
- uzavření smlouvy s finančním objemem nad 100 tis./rok bez DPH na
pronájem nebo nájem/leasing movitých věcí s dobou užívánÍ do 1 (jednoho)
roku včetně, nebo s výpovědní dobou do 3 (tři) měsíců včetně,

a to společně s ředitelem obchodně technické nabídky nebo
ekonomickou ředitelkou divize Dopravní stavby,

b) - uzavření kupní smlouvy na dodávku stavebních materiálů,

a to společně s vedoucím útvaru Nákup.

Ve věci smluv je zmocněnec oprávněn jednat o celém obsahu smluv, o cenách
obsažených ve smlouvách, nájemném, době nájmu, leasingových splátkách a
podmínkách jejich placení, smluvnich pokutách atd.

V rámci shora uvedeného zmocnění je zmocněnec oprávněn k podpisu nabídky,
včetně nabídky ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a veškerých listin,
které jsou její přňohou nebo součástí a k podpisu smluv s tím, že k jeho
vlastnoručnímu podpisu s údaji o jeho funkci připojí svůj podpis přIslušný
zaměstnanec zmocnitele v pozici uvedené výše.
Zmocnitel uděluje zmocněnci zmocněni od 1.4.2019 na dobu neurčitou. Zmocnění
zanikne ze zákonných důvodů a k okamžiku zániku pracovně právního vztahu mezi
zmocněncem a zmocnitelem.
Zmocněnec není oprávněn v rozsahu uděleného zmocněni pověřit dalšího
zástupce.
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Zmocnitel bere na vědomí, že právními jednáními provedenými zmocněncem
v rozsahu tohoto zmocnění, vznikají práva a povinnosti přímo zmocniteli.

- 1-04- 2019
V Praze, dne ........l

HOCHTIEF CZ a. S. HOCHTIEF CZ a. S.

prohlašuji, že toto zmocnění bezvýhradně přijímám:

- 1 -04- 2U19
V Praze dne

divize Dopravní stavby
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obsažených ve smlouvách, nájemném, době nájmu, leasingových splátkách a
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Zmocrúte! bere na vědomí, že právními jednáními provedenými zmocněncem
v rozsahu tohoto zmocnění, vznikají práva a povinnosti přímo zmocniteli.
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HOCHTIEF CZ a. S.

Prohlašuji, že toto zmocněni bezvýhradně přijímám:

HOCHTIEF CZ a. S.
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divize Dopravní stavby
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