
PLNÁ MOC

zapsána v OR oddíl B, vložka 974 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Hliňany 18, 400 02
25016695, zastoupena členem představenstva panem

(„Společnost")

tímto zmocňuje

generálního ředitele Společnosti,
(„Zmocněnec")

a zároveň potvrzuje, že Zmocněnec je jako zaměstnanec Společnosti na pozici jejího generálního ředitele oprávněn
zastupovat Společnost ve všech záležitostech souvisejících s běžnou obchodní činností Společnosti, zejména ale
nikoliv výlučně při:

(i) dojednávání, uzavírání a podepisování, změny a ukončování smluv spojených s běžnou obchodní činností
Společnosti;

(ii) uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv, smluv o
poskytnutí služeb, dodavatelských smluv, odběratelských smluv, zprostředkovatelských smluv, smluv o dílo,
smluv o společnosti, smluv o spolupráci, smluv o obchodním zastoupení, smluv o narovnání a jiných smluv;

(iii) uzavírání, změny a ukončování pracovních a jiných pracovněprávních smluv a dalších pracovněprávních
dokumentů s nimi souvisejících;

(iv) podávání nabídek do zadávacích řízení, zastupování v řízení o veřejných zakázkách, následné uzavírání
smluv souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami a činění veškerých právních a faktických
jednání souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami;

(v) zastupování Společnosti před všemi správními orgány ve všech řízeních (např. OÚ, katastrální úřad, stavební
úřad, finanční úřad, SSZ atp.,), pojišťovnami, bankami, soudy na všech úrovních, atp., tedy aby bez jakýchkoli
omezení činil veškeré právní či obchodní úkony jménem Společnosti

(„Předmět zmocnění").

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně.

V rozsahu zmocnění podle této plné moci je Zmocněnec oprávněn vykonávat veškerá jednání související
s Předmětem zmocnění, zejména je oprávněn činit právní i faktická jednání, podávat a brát zpět návrhy, podněty,
žádosti, stížnosti, námitky a jiná podání, přijímat doručované poštovní zásilky a podepisovat smlouvy, prohlášení,
zápisy, objednávky a jiné obchodní dokumenty včetně dokumentů ve formě notářských zápisů.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k provedení shora uvedených úkonů třetí osobě.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost přijímat udělená zmocnění od třetích osob, právnických i fyzických.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou do jejího odvolání a v plném rozsahu nahrazuje plnou moc ze dne
25.2.2019.

Za KLEMENT a.s.

Plnou moc přijímám dnemjp/f



k.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104112_003940, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KATEŘINA HLINKOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 411
Česká pošta, s.p. dne 18.07.2019
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