
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2019448
o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařIzenI dálkového přenosu na pult centralizované
ochrany a o přijeti opatřeni pro účinné provedeni zásahu jednotkou požární ochrany uzavřené podle
ustanoveni § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely
tyto smluvní strany:

Česká republika -
Právní forma:
Sídlo:
ID OS:
jednající:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
E-mail:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Organizační složka státu zřízená zákonem
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
auyaa6n
plk. Ing. Roman Vyskočil, vrchní rada - ředitel HZS Ústeckého kraje
708 86 300
CZ70886300 neplátce DPH

(dále jen ,,HZS ULK")

a

AEC NOVÁK s.r.o.
Sídlo:
jednajícI:
ID OS:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zápis v OR:

Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem.

s87jft6
49097652
CZ49097652

V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C5428.

(dále jen ,,Provozovatel ZDP")

a

Sídlo:
jednající
ID DS:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zápis v OR:

Lídl Česká republika v.o.s. )
'Nárožní 1359/1,158 00 Praha 5)

'
'5ab5tr8'
'261 78 541:
|CZ261 78 541

Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 428241

(dále jen ,,Provozovatel EPS")

Článek I.

1. Smluvní strany spolu dne 13. 01. 2020 uzavřely smlouvu o připojení elektrické požární signalizace
prostřednictvím zařIzenI dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a o přijetí opatření pro
účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem je
vzájemná úprava práv a povinností smluvních stran vyp|ývajicích z napojení a uvedení do provozu
elektrické požární signalizace (,,dále jen ,,EPS"), umístěné v objektu Provozovatele EPS a přenosu
signálů a informaci podle ČSN 372410 prostřednictvím zařIzenI dálkového přenosu (dále jen ,,ZDP") na
pult centralizované ochrany (dále jen ,,PCO") umístěný na Krajském operačním a informačním středisku
hzs úlk, jejich nepřetržité střežení, neprodlené vyhodnoceni a přijeti účinných opatření k zásahu
jednotkou požární ochrany (dále jen ,,JPO").



r"

2. S ohledem na rozšÍření činnosti Provozovatele EPS o novou provozovnu, která má být připojena na
PCO, se smluvní strany dohodly na sepsáni tohoto dodatku ke Smlouvě.

3. Předmětem tohoto dodatku je rozšÍřeni stávající Smlouvy o nový střežený objekt Provozovatele EPS,
který je definován jako objekt č. 9 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. jednorázovou úhradu za připojení EPS objektu na PCO podle ČI. lX odst. 1 písm. a) Smlouvy uhradíProvozovatel EPS v souvislosti s novým objektem na základě faktury vystavené HZS ÚLK. Nárok na
zaplacení úhrady podle ČI. lX odst. 1 písm. a) Smlouvy vzniká HZS ULK bezprostředně po nabytí
účinnosti tohoto dodatku.

5. Smluvní strany sjednávají, že s účinností tohoto dodatku se příloha č. 2 Smlouvy nahrazuje přňohou
č. 1 tohoto dodatku, příloha č. 3 Smlouvy se nahrazuje přIlohou č. 2 tohoto dodatku a příloha č. 4
Smlouvy nahrazuje přílohou č. 3 tohoto dodatku.

6. Termín zahájení střežení nového objektu Provozovatele EPS bude stanoven v souladu s ČI. V Smlouvy
za předpokladu, že Provozovatel EPS splní podmínky smlouvou stanovené.

7. Rozvazovací podmínka dle ČI. XIII odst. 8 Smlouvy platí ve vztahu k objektu č. 9 obdobně, tedy po dobu
jednoho roku do podpisu tohoto dodatku.

Článek íl.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany
a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Tento dodatek v registru
smluv zveřejni HZS Ú LK bez zbytečného odkladu a informaci o zveřejněni sdělí neprodleně ostatním
smluvním stranám.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom náleží každé ze
smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
a) příloha č. 1 - aktualizovaný Seznam střežených objektů Provozovatele EPS,

b) příloha č. 2 - aktualizovaný Seznam kontaktních osob Provozovatele EPS.

c) příloha č. 3 - aktualizovaný Seznam oprávněných osob dohledového pracoviště a servisních
pracovníků Provozovatele ZDP.

d) příloha č. 4 - výpisy z obchodního rejstříku AEC NOVÁK a provozovatele EPS

e) příloha č. 5 - Plná moc



V Ústi n. L. dne 1.2.2021

Provozovatel ZD P:

Ť"-'e N' mb"
V Ústí n. L. dne

HZS ÚLK' 23, OZ, 2021
V Praze dne 1.2.2021

Provozovatel EPS:



r
objekt č. 1

Název: Lidi Louny
Adresa: Postoloprtská 2785, 440 01 Louny
Katastrální území: Louny
Parcelní číslo: 3745/64
List vlastnictví: 5261
GPS souřadnice: 50.3568853N, 13.7798519E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
Stanice Louny 424 011 JPO I HZS ÚLK 70 88 63 00

objekt č. 2
Název: Lidi Zatec

.Adresa: volyňských Čechů 3094, 438 01 Zatec
.Katastrální území: Zatec

Parcelní číslo: 6181
List vlastnictví: 3170
GPS souřadnice: 50.3230350N, 13.5439408E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
Stanice Žatec 424 010 JPO l HZS ÚLK 70 88 63 00

objekt č. 3
Název: Lidi Bílina
Adresa: spojovací 376, 418 01 Bílina
Katastrální území: Bílina
Parcelní číslo: 160/55
List vlastnictví: 6587
GPS souřadnice: 50.5459556N, 13.7714033E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
Stanice Bilina 426 011 JPO l HZS ÚLK 70 88 63 00

objekt č. 4
Název: Lidi Duchcov
Adresa: Osecká 1525, 419 01 Duchcov
Katastrální území: Duchcov
Parcelní číslo: 1555/3
List vlastnictví: 3455
GPS souřadnice: 50.6071744N, 13.7469086E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
Stanice Duchcov 426 012 JPO l HZS ÚLK 70 88 63 00

objekt č. 5
Název: Lidi Most l.
Adresa: Velebudická 3303/1a, 434 01 Most
Katastrální území: Most ll

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy č. 2019448

Seznam střežených objektů Provozovatele EPS
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Parcelní číslo: 4951/64
List vlastnictví: 4419
GPS souřadnice: 50.4908769N, 13.6537775E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
Stanice Most 425 010 JPO l HZS ÚLK 70 88 63 00

objekt č. 6
Název: Lidi Most 11.
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1544, 434 01 Most
Katastrální území: Most ll
Parcelní číslo: 6370/3
List vlastnictví: 25556
GPS souřadnice: 50.5034744N, 13.6440286E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
Stanice Most 425 010 JPO l HZS ÚLK 70 88 63 00

objekt č. 7
Název: Lidi Litvínov
Adresa: U Bílého sloupu 2147, 436 01 Litvínov
Katastrální území: Horní Litvínov
Parcelní číslo: 2398/13
List vlastnictví: 4660
GPS souřadnice: 50.5932975N, 13.6052339E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
Stanice Litvínov 425 011 JPO l HZS ÚLK 70 88 63 00

objekt č. 8
Název: Lidi Kadaň
Adresa: kpt. Jaroše 1954, 432 01 Kadaň
Katastrální území: Kadaň
Parcelní číslo: 2270
List vlastnictví: 2419
GPS souřadnice: 50.3838231N, 13.2714569E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
SDHO Kadaň 422 100 JPO ll město Kadaň 00261912
Stanice Klášterec nad Ohři 422 011 JPO l HZS ÚLK 70 88 63 00

objekt č. 9
Název: Lidi Chomutov
Adresa: Písečná 5583, 430 04 Chomutov
Katastrální území: Chomutov
Parcelní číslo: 5748/67
List vlastnictví: 4727
GPS souřadnice: 50.4891853N, 13.4464072E
Seznam předurčených jPO: Ev. číslo Kategorie JPO Zřizovatel JPO IČO zřizovatele
Stanice Chomutov 422010 JPO l HZS ULK 70 88 63 00



Příloha č. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě 2019448

Seznam kontaktních osob Provozovatele EPS
l) objekt č. 1- údaje pro trvalý provoz

Název objektu: Adresa:
Lidi Louny Postoloprtská 2785, 440 01 Louny
Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu: '
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt - podle pořadí vyrozumění:
Jméno funkce/prac. zařazeni mobilní telefon

2) objekt č. 2 - údaje pro trvalý provoz

Název objektu: Adresa:
Lidi Zatec volyňských Cechů 3094, 438 01 Zatec
Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt - podle pořadí vyrozumění:
Jméno funkce/prac. zařazeni mobilní telefon

3) objekt č. 3 - údaje pro trvalý provoz

Název objektu: Adresa:

' Lidi Bílina spojovací 376, 418 01 BMna
Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt - podle pořadí vyrozuměni:
.lménn fllnkc.R/nr3c mnhilni tR|Rfnn

Název objektu: Adresa:

Lidi Louny Postoloprtská 2785, 440 01 Louny
Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu: '
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

uapoveani zastupci r'rovozova[ele ly3 za oDleK[ - poaie poraai vyrozumení:

Jméno funkce/prac. zařazeni mobilní telefon

Název objektu: Adresa:

Lidi Zatec volyňských Cechů 3094, 438 01 Zatec

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

oapoveani zastupci ŕ'rovozova[ele Lŕ'b za oDjeK[ - poaie poraai vyrozumení:

Jméno funkce/prac. zařazeni mobilní telefon

Název objektu: Adresa:

Lidi Bílina spojovací 376, 418 01 BMna

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

(japoveanl zastupci ŕ'rovozovateie lys za oDleKt - poaie poraai vyrozumeni:

Jméno funkce/prac. zařazeni mobilní telefon

I

Á



4) objekt č. 4 - údaje pro trvalý provoz

Název objektu: Adresa:
Lidi Duchcov Oceská 1525, 419 (
Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): *od: 7:(

W

Název objektu: Adresa:

Lidi Duchcov Oceská 1525, 419 01 Duchcov

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): *od: 7:00 do: 20:00

Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt - podle pořadí vyrozumění:

Jméno funkce/prac. Zařazení mobilní telefon

5) objekt č. 5 - údaje pro trvalý provoz
Název objektu: Adresa:

Lidi Most l Velebudická 3303/1a, 434 01 Most

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

" "r r j r"" "" r"" """ " J
Jméno funkce/prac. zařazení pevná tel. linka mobilní telefon

(Jdnnvědní 7áAhmr.i Prnvn7nvMŔIR FPS 7a cjhiŔkt — nndk nnřadí vvro7l]měnÍ:

6) objekt č. 6 - údaje pro trvalý provoz
Název objektu: Adresa:

Lidi Most II Jiřího z Poděbrad 1544,434 01 Most

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

""r'" r J r""'" r"'""" "7
Jméno funkce/prac. zařazeni mobilní telefon

(Jdnnvědní 7á£fllrbci Prnvn7nvMRIA FPS 7q nhiekt — nndk nnřadí vvrn7l]mění:

7) objekt č. 7 - údaje pro trvalý provoz
Název objektu: Adresa:

Lídl Litvínov U Bílého sloupu 2147, 436 01 Litvínov

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00



Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt - podle Eořadi vyrozuměni:

Jméno funkce/prac. zařazeni mobilní telefon

8) objekt č. 8 - údaje pro trvalý provoz

Název objektu: Adresa:

Lidi Kadaň kpt. Jaroše 1954, 432 01 Kadaň

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt - podle pořadí vyrozumění:

Jméno funkce/prac. zařazení mobilní telefon

9)objekt č. 9 - údaje pro trvalý provoz

Název objektu: Adresa:

Lidi Chomutov Písečná 5583, 430 04 Chomutov

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

Odpovědní zástupci Provozovatele EPS za objekt - podle pořadí vyrozuměni:

Jméno funkce/prac. zařazení mobilní telefon

Osoba odpovědná za aktualizaci:

Jméno: telefon: email:

I (datum, razítko a podpis)

i V případě změny Provozovatel EPS zašle aktualizovaný fonnu/ář neprodleně emailem na email
a zároveň jej odešle do datové schránky HZS ÚLK a Provozovatele ZDR popL pokud nemá zřízenou datovou schránku,

oapoveani zastupci ŕ'rovozovateie lys za oDjeK[ - poaie Eoraal vyrozumeni:

Jméno funkce/prac. zařazeni mobilní telefon

Název objektu: Adresa:

Lidi Kadaň kpt. Jaroše 1954, 432 01 Kadaň

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

oapoveani zastupci ŕ'rovozova[ele Lŕ's za oDleK[ - poaie poraai vyrozumeni:
Jméno funkce/prac. zařazení mobilní telefon

Název objektu: Adresa:

Lidi Chomutov Písečná 5583, 430 04 Chomutov

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu): od: 7:00 do: 20:00

oapoveani zastupci ŕ'rovozovateie Lŕ'b za oDjeKt - poaie poraai vyrozumeni:

Jméno funkce/prac. zařazení mobilní telefon

tak prostlédnictv/m držitele poštovní licence.



Příloha č. 3 dodatku č. 1 smlouvy č. 2019448

Seznam oprávněnYch osob dohledového pracoviště a servisních pracovníků
Provozovatele ZDP

Pracoviště telefon email
Dohled PCO

Odpovědní zástupci Provozovatele ZDP - podle pořadí vyrozumění:
Jméno funkce/prac.zařazeni pevná telef.linka mobilní telefon

Provozovatel ZDP"
(datum, razítko a podpis)

Vpř/padě změny Provozovatel ZDP zašle aktualizovaný formulář neprodleně na email a
Provozovatele EPS a současně jej odešle do datové schránky HZS ÚLK a Provozovatele EPS. Nemá-li někteiý ze
subjektů zřízenu datovou schránku, odešle se prostřednictvím držitele poštovni licence.

Pracoviště telefon email
Dohled PCO

" " r r r·~ W jrJméno funkce/prac.zařazeni pevná telef.linka mobilní telefon



jstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České... https://orjustice.cz/ias/ui/rejstrikAim]a.vysledky?subjektId=698..

výpis

z obchodního rejstříku, vedeného Přúoha č. .- - - - - (l
Krajským soudem v Ústi nad Labem

oddíl C, vložka 5428

Datum vzniku a zápisu:
30. srpna 1993
Spisová značka:
C 5428 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:
AEC NOVÁK s.r.o.
Sídlo:
Beethovenova 216/28, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:
490 97 652
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
projektová Činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přjstrojů, elektronických a telekomunikačních
zařIzenI
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařizenI
Technicko-organizační Činnost v oblasti požární ochrany
Statutární orgán:

jednatel:

Počet členů:
1

Způsob jednání:
jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:

Společník:
ATS UL a.s., IČ: 287 52 244
Beethovenova 216/28, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem

Podíl:
Vklad: 1 600 000,- KČ
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál:
1 600 000,- KČ
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřIdila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona
Č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

, ,



veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České... https://orjustice.cz/ias/ui/rejst1ik-fmlaNysled ,

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).

Dne: 1.2.2021 11:49
Údaje platné ke dni 1.2.2021 03:36

1.2.2021 j]



Tento výpk wřějQch emmmcky "mľ"tský sdud v praze" dm 61l202dv 15:43m

výpis

z obchodního r'ejstřku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddílA vložka 42824
Datum vzniku & Upku: 5. června 2000

.spisovť značk&: A 42824 vedená u Městského soudu v Praze
.Obchodnľ firma- Lidi Česká republika v.o.s.

Sídlo: Praha 5, Nárožní 1359111, PSČ 15800
ldentKikačnř čÍslo: 261 78 541
Právní forma: veřejná obchodní společnost
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v pMohách 1 až 3 žAmostenského zákona
pekářšNí, cukrářství
prodej kvasného lihu, Wnzumnfho lihu a lihovin
ännost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
hostinská činnost
výroba dektřiný ',

Statutárnf orgiSn - společník:
společník:

Lídl Holding s.r.o., IČ: 261 35 094
Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 5. června 2000

Za společníka Lídl Holding s.r.o. jednají vždy alespoň dva jednatelé společně.

jednateli společníka - swutárního orgánu jsou:

Počet členů:
Způsob jednánf: Společník Lídl Holding s.r.o. jedná za společnost samostatně.

Společníci:
C E - Beteiligungs-GmbH
74172 Neckarsuľm, Sůhsbergstr. 1, Spolková republika Německo

Lidi Holding s.r.o., lČ: 26135 094
Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800

Qstatní skutečnosti:
obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupém podle § 777 odst.
5 zákona Č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
Na základě projektu túze sbučením, vyhdbveného dne 22. 12 2017, došlo ke
sloučení, při kterém na společnost úd! čeSá republika v.o.s., se sÍd|em na
adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15ÉÍÓ0, identMkační číslo 26178541, jako
na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajÍcÍ společnosti ACL Invesúnent

,v.o.s., se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 praha 5,
identiňkační čÍslo 27954439.
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oddíl A, vbžka428Z4

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotweného dne 20. 12. 2018, došlo ke
sloučeni, při kterém na společnost Lídl Česká republika v.o.s., se sídlem na
adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, Psč 15800, identiňkačnľ čfsb 26178541, jako
na společnost nástupnickou, pFešlo jmění zanikajících spo|ečno5tľ Euripus v.o.s.,
se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační
číslo 24780928 a lnserta v.o.s., se sídlem 'na adrese NánúnÍ1359/11, StodÓlky,
158 00 Praha 5, jdéntiňkačnÍčÍs|o 24Z35792. .
Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dňe 13. 1. 2020, došlo ke
sloučení, pri K'erém na spOlečnost Lídl Česká republika v.o.s., se sídlem na
adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, idenůfikační číslo 26178541, jako
na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajfcí společnosti Michelský
wojúhelník v.o.s., se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 OD Praha
5, identifikační číslo 03634051.

Veřejný 'ejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pařadovýln číSlem v:.::g"::h020, že tato listina, která vznikla
převedenhn výstupu z informačního systánu veřgné správy z dektronické podoby do
po&by listinně, sk1áájícf se z2 Se doslovně shoduje s obsahem výstupu
z informačniho sy$télnu vďejnesp'ávyyddctrolú&é podobě ,, .

. 'ověřující osoba: '

V Praze.dne 06. 1j. 2020 ' '
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výpis wkjných důmun!cky 'WÉSTSICÝ SOUD v pRpae dne 6.1l2020 v »:43:3l EpvkhQE12DaApp7jmFmTktppQ

výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v praze
oddíl C, vbžka 73294

D&tum vzniku Mpisu: 6. prosince 1999
Spisová značPa: C 73294 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma Lidi Holding s.r.o.
Sídlo: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800
Identřfikačnf číséo: 261 35 094
Právní formaa Společnost s ručením omezeným
Předmět podrůkánf:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Statutární orgán:
jednatel:

a

jednatel:

jednatel:

jednatel:

jednUel:

Počet členů: 5
Způsob jednánf: K zastupování společnosti jsou oprávněni vždy alespoň dva jednatelé společně.

Spofečnfci:
Společník c E -Beteiligungs-GmbH

74172 Neckarsulm, StiRsbergstr. 1, Spo|kDvá republika Německo
Registrační číslo: HRB 581034

Podíl: Vklad: 550 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodnf podíl: 100%
Druh podňu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 550 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Úckýe platné ke dni: 6. listopadu 2020 03:36 id.



P "

oddíl C, vložka 73294

Obchodní korporace se podřIdila zákona jäko celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.

- jednatelé společnosti tvoří radu jednatelů, která je kolektivním orgánem ve
smyslu ustanovení § 194 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a
družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

ověřuji pod poMovým číslem V x/\$,GS:./2020, že tato listinal která vznikla
převedenhn výstupu z infomiačního sýsänu veřejné správy z elektronické podoby do

podoby listinné, skládající se z2 lis4 se doslovně shoduje s obsahem výstupu
z inrL)LLlľačniho systému veřejné Sp'ávy v elektronické podobě.

Ověřující osoba:

V Praze dne 06. 1 . 2020

Úd6ýe platné ke dni: 6. listopadu 2020 03:36 212



Příloha č. !,

PLNÁ MOC

" .
t Lídl česká republika v.o.,s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO:
1, zapsaná v obchodním re:$třiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

824, zastoupena statutamim organem Lídl Ho]d|ng s.r.o., se sídlem Narozni
58 00 Praha 5, IČO: 261 35 094, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném
soudem v Praze, oddíl C, vložka 73294, který je zastoupen jednateli panemMolnárem a panem Pavlem Stratilem (dále jen ,Společnost"), tímto zplnomocňuje

svého zaměstnance

aby jménem Společnosti a za Společnost:

· činil veškerá právní jednání a procesní úkony v záležitostech přípravy výstavby,
realizace výstavby, provozování a údržby nemovitostí Společnosti (prodejen a
logistických center), jak jsou tato právní jednání a procesní úkony blíže popsány v
interní směrnici Společnosti ,,Zastupování na základě plné moci".

Nedílnou součástí této plné moci je výňatek z platné interní směrnice Společnosti
,,Zastupování na základě plné moci v oblasti regionálních úseků nemovito$tí (RÚN)", který
obsahuje pokyny udělené Společnosti Zmocněnci a meze oprávnění Zmocněnce k
zastupování. Zmocněnec je povinen při zastupováni Společnosti na základě této plné moci
dodržovat omezení (a pokyny) uvedená v interní směrnici. výňatek z platné interní směrnice
závazný pro Zmocněnce je uveden na zadní straně této plné moci. Zástupce jedná osobně a
není oprávněn pověřit dalšího zástupce.

Tato plná moc zaniká dnem 28.02.2021.

tis liZ, 202ll
V Praze, dne

Plnou moc přijímám.
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VYňatek z interní směrnice - zastupovéní na základě plné moci v oblasti reqbnálnich úseků nemovitostí (RÚN)

Z8městn&vate|: Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5

Rozsah zplnomocněni
,

. Zaměstnanec je oprávněn činit na základě této plné má pouze ta právní jednání, které spadají do jeho pravomoa v rámci jeho aktuálnÍ NäaŇni poÍŠoe. '.Není-li v plné moci uvedeno jinak, oprávnění zaměstnance k jednotlivým právním jednáním jsou pro niže uvedené pracovni pozice definována v nágedujÍcÍm '\
rozsähU: ",,

8.1.1 Vedoucí rečľjonálnÍho úseku nemovltostí . ',

a) PŘÍPRAVA VÝSTAVBY
· veškerá pnbvní jednání týkajici se jakýchkoliv správních řízeni;
· veškeré právni jednání týkající se jednání dle zákona č. 18312006 Sb., stavební zákon, zejména pak jednání se stavebním úibdem vespojitosti s územním rozhodnutím, Územním souhlasem, stavebním pomlením, kolaudačním souhlasem, užíváním stavby, odstraněním

stavby, změny stavby, místním šetřéním, oznámením o zahájeni stavby a také účast, zastupování, podepisování, rozhodováni, podáváni
žádosti 8 návrhů ve všech věcech týkajicich se těchto řizení a u|ežitostj, jakož i vzdáváni se práva na Ddvo|ání a další nutná jednání
v těchto řízeních a záležitostech, kdy těmito jednáními může dále pověřit j jakékoli jim určené třetí osoby jako zprostředkovatele či
mandatáře a zmocňovat takto dále i generální dodavatele stavby prodejen potravin Lidi;

· veškerá jednání s hasičskými záchrannými sbory a úkony nutné k uzavřeni smluv s hasičskými záchrannými sbory,veškerá jednání souvisejicich s řízením o posouzeni vlivu stavby na životní prostředí:
· přebíráni veškerých písemnosti ve všech řizenich a záležitostech, na které toto se toto zi;)nomDcnění vztahuje:
· veškerá právni jednání týkajici se veškerých inženýrských síti, zejména pak uzavřeni smluv týkajícich se zřizováni a provozu veškerých

inženýrských síti a kupních smluv na dodávku jednotlivých médii - plynu, elekUické energie, tepla, vody, odpadni vody (stočné), dešťové
vody a teNkomunikačnkh služeb;

· uzavíránl nájemních smluv týkajících se veškerý¢h inženýrských síti. zejména pak k uzadrání smluv s dodavateli veškerých médii o
dodávce těchto médií;

· veškerá právni jednání týkající se jednání s dodavateli, které se týkají veškerých inženýrských síti a zmocňováni dodavatelů stavby
prodejny Lídl k zastupováni zaměstnavatele při jednáních týkajicich se veškerých inženýrských sitl;

· veškerá právni jednání týkající se převodu, nájmu 8 pronájmu plynárenských zařízeni, zejména pak uzavřeni kupní a nájemní smlouvy na
plynárenské zařízení;

· všechna právni Jednání 8 úkony při vyřizováni povoleni káceni dřevin.

b) VÝSTAVBA
· veškerá právni jednání týkající se nájemních a podnájemních smluv, zejména pak uzavřeni nájemní a podnájemní smlouvy:
· veškerá právni jednání týkající se uzavíráni smluv na letní a zimní Údržbu:
· veškerá prévni jednání týkající se věcných břemen, zejména pak uzavření smlouvy o zřízeni věcného břemene a smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene jakož i uzavimní a podepisováni právních jednání týkajících se zániku a zrušeni věcných břemen,
· veškenk právni jednání týkající se výpůjček, zejména pak uzavřeni smlouvy o výpůjčce;
· veškerá právnf jednání týkající se mandátních smluv, zejména pak uzavřeni mandátni BMowý;
· veškerá právní jednání týkající se jednání s archltektem, zejména pak uzavřéní smlouvy s amhilektem;
· veškerá právni jednání týkající se uzavíráni a podepisováni zpno$uedkovae|6kých a makléřských smluv;
· veškerá právní jednání týkající se smlouvy o dílo, zejména pak uzavření smlouvy o d ilo.

: C) NAVIGAČNĹ SYSTÉMY
· veškerá právni jednání týkajici se navigačnich systémů (naváděcích tabuli),
· uzavřeni smlouvy o dílo na dodávku navjgačních systémů (naváděcích tabuli), kdy na straně objednatele bude zaměstnavatel a

předmětem těchto smluv bude zhotoveni navigačního systému (naváděcí tabuk) sloužÍcĹt1o k navigací k prodejně Lidi 8 který bude
umis1ěn na schváleném místě a zařízeni (samostatný nosič, doup veřejného osvětleni, aj.);

· uzavřeni nájemní smlouvy, kdy na straně nájemce bude společnost Lídl 8 předmělem smlouvy bude nájem místa Či zařízení (nejčastěji
samostatný nosič, sloup veřejného osvětleni. aj.) pro umMění navigačního systému (naváděcí tabule):

· uzavřeni podnájemní smlouvy, kdy na mně podnájemce bude společnost Lidi a předmětem smlouvy bude podnájem místa či zařizení
(nejčastěji samostatný nosič, sloup veřejného osvětlení, aj.) pro umístěni navigačního systému (naváděcí tabule).

d) KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
· veškerá právní jednání týkající se vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti, zejména pak podání návíhu na vkl8d vlastnického

práva do kát8sttU nemovitosti a také vzeli zpět. oprava a doplněni návrhu na vklad vkdnického práva do katastm nemovItosti;
· veškerá pnávní jednání týkající se vkladu práva odpovidajícimu věcnému břemeni do kalastru nemovitosti, zejména pak podáni návrhu na

vklad práva odpovidajicimu věcnému břemeni do katastru nemovitosti a také vzetí zpět, oprava a doplněni návrhu na vklad práva
odpovidajicimu věcnému břemeni do katastru nemovitosti;

· veškerá právni jednání týkající se záznamu do katastru nemovitostí, zejména pak podáni návrhu na záznam do katastru nemovitosti a
také vzetí zpět. oprava a doplněni návrhu na záznam do katastru nemovitosti:

· vystavováni výzev vůči dalším stranám k podáni návm|j na vklad vladnického práva, práva odpovldajjcimlj věcnému bkmeni a záznamu
do katastru nemovitostÍ;

· veškeré jednání s katastrem nemovifostí, zejména pak přebíráni veškerých písemnosti a podáváni podání na katastr nemovitosti;
· veškeré právni jednání týkajici se předáni a přěvzetí věci nemovitých a movitých, zejména pak sepsání a podepsání předávacích

pratokdů soUvi$ejídch s pňedánim a převzetím věcí nemovitých a movitých;
· všechna právni pdrtáni týkajici se podepisování a zasiléni výzev k uzavřeni realčzačnich kupních smluv, nájemních smluv a smluv o

zřízení věcných břemen.

e) INSPEKTORÁT PRÁCE
· veškerá právni jednání týkajicí bé jednání s přislušným in6penorátem práce, zejmén8 pak jednání Bpojené s kontrolou e případným

sprévnlm řízením vedeným příslušným inspektorátem práce.

f) OSTATNÍ
· veškerá právni jednání týkajíd se výkonu práv z pozice vlastníka (spohMastnika) jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., o v|&$tnlctvi bytů

nebo č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na zasedání shromážděni SpoječensNl vlastníků, ph"p. zasedání týkající 8é rozhodováni mimo
zasedání; včetně výkonu práva na informaci o Správě domu, pozemku či jiné nemovité věci.

Způsob zastupování

Zaměstnanec je oprávněn zastupovat zaměstnavatele samostatně na základě plné moci. výjimku z tohoto pravidla představuje zastupDvlání v záležitostech
spadajlcich do pŮsobnosti vedoucího regbnálního úseku nemovitostí, které jsou blíže speMikovány v bodě 8.1.1 této 6měmjce pod písm. b) ,VÝSTAVBA" 8
písm. C) .NAVIGAČNĹ SYSTÉMY"; při zastupováni v těchto UležKoslech je vedoucí regimálniho úseku nemovi1ostí oprávněn zavazovat zaměstnavatele
maximálně do výše, která odpovídá případnému ročnímu předpokládanému objemu finančního plnění 1.500.000,- Kč (včetně DPH), a to vždy spolu s
}cpntrdnim podpisem reqionŕlniho řéditele prodeje p

Plná moc se vztahuje l na jednání za Společnost v případech, kdy Společnost zastupuje ve shora uvedených věcech třetí osobu.

Porušení Bměmlce

Pokud zaměstnanec poruší své povinností při zastupováni na základě této směrnice, jsou dotčená právni jednání a úkony absolutně neplatné a zaměstnanec
odpovídá zaměstnavateli za vzniklou škodu. Navic takové jednání představuje porušení povinnosti vyplývajících zaměstnanci z pracovněprávního vztahu.
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., Ověření - legalizace·" Běžné číslo ověřovací knihy O-\\'- £Cr.\ 2£n.(j
ověřuji, že:

jehož totožnost byla prokázána plahiým úředním průkazem,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně pod saj.
V P'""" d"' 5, 02, 202Ô

m
'

Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy O- '\""
ověřuji, že:

jehož totožnost byla prokázána platným úředním p em,
tuto listinu přede mnou vlastnoručně poďQsď.
V Praze dne ,

·· 5. 02. 202il

.

.


