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Přemyslova 0.106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, 
lesycr@lesycr.cz, ID DS:o8jcfsn

Plná moc k zastupování

Já, , ředitel Krajského ředitelství Plzeň státního podniku Lesy 
České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
IČO 421 96 451, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
A XII, vložka 540, tímto uděluji, na základě Organizačního řádu a na základě 
Směrnice č. 19/2015 - Podpisový řád, plnou moc k zastupování mé osoby zaměstnanci 
státního podniku Lesy České republiky, s. p., , lesnímu 
správci LS Železná Ruda, k podpisu Smlouvy o dílo; Název VZ: Výzva k podání nabídek 
č. 129 - Převozy dříví na LS Železná Ruda , číslo zakázky 930/2019/115.

V Plzni dne 9. 8. 2019 

 
ředitel KŘ Plzeň 

Lesy České republiky, s.p.

Plnou moc přijímám:

V Železné Rudě dne 9. 8. 2019

lesní správce LS Železná Ruda

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 .Éfc j*
Spisová značka AXIl 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 *• “ '
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčeni o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. . ■ y "

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k Jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparenlnosl, tegalilu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy 
České republiky, s.p., je Criminal compllanco program (viz www.lesycr.cz), který stanov! zásady a providla jednáni zaměstnanců čl jiných osob jednajících za státní podnik Losy České republiky, s.p. (déle jen 
„zaměstnanec-). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé čl nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je Jednáni zaměstnance v rozporu s Criminal compllance programem, nelze je 
považoval za jednání v rámci nebo v zájmu slótního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednáni je možné oznámit, n to I anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. 
www.lesycr.cz

mailto:lesycr@lesycr.cz
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