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PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.

IČO; 453 59 164
se sidlenn: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 
oddíl B, vložka 201 

(dále jen „Společnosť)

kterou zastupuji předseda představenstva Ing, Tomáš Krones a člen představenstva ing. Martin
Stengl,

tímto uděluje

plnou moc 

Ing. Pavlu Hutílercvi

bytem , Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „Zmocněnec")

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže
specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěži, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
(pouze po předchozím písemném souhlasu generálního ředitele) uzavíraných s třetími 
osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se 
k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil, Kč bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní 
případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ,

e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti do výše 15 mil. 
Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupováni ve správních řízeních;

h) zastupoval Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti 
a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
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i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy,

j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a Jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2019 

VPraze.dné 15.12.2018

Silnice Horšovský Týn. a.s. 
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Silnice Horšovský Týři^ a.s. 
Ing. Martin Stengl, Ph.D. 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám. 

V Praze dne 2018

Ing. Pavel Hudler


