
Plná moc
SUEZ CZ a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00, Česká republika,
IČ: 256 38 955, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
9378, zastoupena panem Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D., místopředsedou představenstva a
generálním ředitelem,

zmocňíg'e tímto

pana Ing. Petra Salamona, datum narození Česká
republika, zaměstnance SUEZ CZ a.s., k zastupování zmocnitele společnosti SUEZ CZ a.s.
v následujících oblastech v souvislosti s výkonem jeho pracovní pozice v divizi jihovýchod

" jednání se zákazníky a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je závazek
zhotovitele společnosti SUEZ CZ a.s. zajišt'ovat pro objednatele nakládání s nebezpečnými a
ostatními odpady, případně provádět další činnosti dle předmětu podnikání SUEZ CZ a.s.;
závazek objednatele tyto činnosti přijmout a zaplatit za jejich provedení sjednanou cenu; a dále
činění veškerých dalších právních jednáních s tím souvisejících, včetně podpisu předmětných
obchodních smluv;

" jednání s obchodňími partnery a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je
závazek dodavatele dodat objednateli společnosti SUEZ CZ a.s. služby či zboží, které jsou
nezbytné pro zajištění podnikatelských aktivit společnosti SUEZ CZ a.s.; závazek objednatele
společnosti SUEZ CZ a.s. dodávku zboží či služeb přijmout a zaplatit za ni sjednanou cenu; a
dále činění veškerých dalších právních jednáních s tím souvisejících, včetně podpisu
předmětných obchodních smluv;

" jednání se zástupci měst, obcí a krajů;

· uzavírání veřejnoprávních smluv, podávání žádostí o dotace;

" jednání s orgány státní správy a samosprávy, a to zejména, nikoliv však výlučně, v rozsahu
zákona o odpadech, zákoníku práce, zákona o veřejných zakázkách, stavebního zákona, zákona o
ochraně veřejného zdraví, vodního zákona, živnostenského zákona, správního řádu, kontrolního
řádu, zákona o požární ochraně, o posuzování vlivů na životní prostředí, vyhlášky ministerstva
vnitra o požární preVenci, zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a dalších obecně závazných právních předpisů.

V rámci udělené plné moci je zmocněnec oprávněn sepisovat návrhy, podávat podněty a žádosti,
opravné prostředky a vzdávat se jich, přebírat doručované písemnosti, a to vše i tehdy, když je dle
právních předpisů potřeba zvláštní plné moci.

Tato plná moc je vydávána na základě a v souladu se zněním vnitřních předpisů společnosti SUEZ
CZ a.s. Zmocněnec potvrzuje, že byl s nimi seznámen a bere na vědomí, že v případě porušení svých
pravomocí vyplývajících z této plné moci a/či z vnitřních předpisů společnosti SUEZ CZ a.s.,
odpovídá v plném rozsahu za způsobenou škodu.



N

¢

V souvislosti se zněním této plné moci je zmocněnec oprávněn dále udělit plnou moc jiné osobě.
Tato plná moc se uděluje pro všechna shora uvedená právní jednání na dobu určitou, a to ode dne
podpisu této plné moci do 31. prosince 2022 za předpokladu trvání pracovního poměru zmocněnce
u zmocnitele společnosti SUEZ CZ a.s.
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a zmocnitele - SUEZ CZ a.s.

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
generální ředitel a místopředseda představenstva

Zmocnění přijímám.

v d,, a. 'L bzu

Ing. Petr Salamon, zmocněnec
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OVĚŘENÍ - LEGALIZACE
Číslo položky ověřovací knihy: O III - 1054/2020
Ověřuji, že: l-l í "'-'""-Ing. Zdeněk Horsák, nar.
jehož totožnost byla prokázána, listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.
V Praze dne 16.9.2020 ,

Alexandra Matysovpověřená notářkou
Mgr. Olgou Spoust;
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