
Plná IIIOC

SpEZ
CZ 2.5., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2 Vinohrady, PSČ: 120 00, Česká republika,

ICO: 256 38 955, zapsána V obchodním rej stř-iku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B,

vložka 93 ředitelem a78, ZHSÍOUPČHB generálním

místopředsedou předsíavenstva,

zmocňuje
tímto

pana datum narození:

zaměstnaného Ve SUEZ CZ a.s. ve funkcíspolečnosti

oblastního manažera obchodu, aby pO dobu trvání poměru k zaměstnavateli činil zejménapracovního

následující právní jednani vztahuj íeí SČ k činnosti divize Cechy:

jednání se zákazníky a sj ednávam' podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je závazek

zhotovitele společností SUEZ CZ 3.5. zajišťovat pro objednatele odstraňování nebezpečných a

ostatních odpadů, případně provádět další činností dle předmětu podnikání společnosti SUEZ CZ

a.s. a závazek obj ednatele tyto činnosti přijmout a zaplatit Za jejích provedení sjednanou cenu;

dále výkon veškerých dalších j ednání s tím souvisejících, Včetně podpisu předmětných

obchodní ch smluv;

jednání obchodními
partnery ohledně sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž

předmětem je závazek dodavatele dodat obj ednateli společnosti SUEZ CZ as služby či zboží,

které jsou nezbytné pro zajištění podnikatelských aktivit společnosti SUEZ CZ 815. a závazek

objednatele společnosti SUEZ CZ ELS. dodávku zboží Či služeb přijmout 3. zaplatit za jejich

dodávku sjednanou cenu; dále Výkon veškerých dalších jednání s tím souvisejících, včetně

podpisu předmětných obchodních smluv;

:i jednání SC zástupci měst a obcí

Tato plna moc je vydávana na základě a v souladu SČ zněním mitřních předpisů společnosti SUEZ

CZ 8.5. Zmocněnec potvrzuje, že byl S nimi seznámen a bere na vědomí, že v případě porušení svých

pravomocí vyplývajících Z této plné moci "al Z vnitřních předpisů společnosti SUEZ CZ 845. odpovídá

V rozsahu za škodu.plném způsobenou

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jine' osobě.

Tato plná moc se uděluje pro
všechna shora uvedena právní jednání na dobu určitou, a to ode dne

podpisu této plne' moci do 30. června 2022 za předpokladu, že zůstane zachován pracovní poměr

zmocněnce ke zmocniteli.

V Praze dne



al zmocnitele SUEZ CZ 3.5.

místopředseda představenstva

generální ředitel

Qvšfcvacívdolníka P.” legçlízgçi

Podle ověřovací pošty: w
26

Vlastnüručně podepsa
Elłlí

Datul a listu narození:

Zmocněnec plnou IHOC přij íma adresa pobytu:

Druh a či předluž.dük1.tutužnosti: Občanský průkaz

Plzeň 2 d !3.112020

VPrazedne Plzen 26 dne l Vargová Marketa Podpis. razítko

OVĚŘENÍ LEGALIZACE

Číslo položky ověřovací knihy: O I1356/2020

Ověřuji, že:

jehož totožnost byla prokázána, listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.----- 'z

V Praze dne 9.122020



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu V listinná podobě do podoby elektronické pod

číslem SC Z 2 SC dnslnvnč S obsahempořadovým 301267ý002812, skládající listů., shoduje vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno !u příjmení osoby, která konverzi provedla:

ČeskáVystavil: pošta, s.p.

Pracoviště: Plzeň 26

Česká dne 18.12.2020pošta, s.p.
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