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SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC
REG. Č.: 92210444

l

l
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 279 35 311, DIČ: CZ27935311,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 57165

zastoupena:

jméno, příjmení: Pavlem Káčerem

Jméno, přljmení: Thomasem Merkerem

, jednatelem

, jednatelem

(dále jen .Společnost"),

tímto na základě plné moci ze dne 1.6.2021 s reg. č. plné moci 92210834 , udělené jí společnosti

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567, DIČ: CZ27295567,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083

(dále jen ,,Zmocnitel"),

uděluje substitučnIpInou moc

zaměstnanci Společnosti

panu/paní:

datum narozeni:

pracovní místo:

bytem:

(dále jen µZmocněnec"),

aby s účinností od data podpisu zastupoval Zmocnitele a právně jednal za Zmocnitele v následujIckn rozsahu:

všech níže uvedených právních jednání a jiných úkonů v oblasti operativnfsprávy sítí za účelem:

> zřízenI a výmazu věcného břemene ve prospěch Zmocnitele,
> podáni návrhu na vklad práva odpovídajÍclho věcnému břemeni do katastru nemovitostí, jeho zpětvzetí nebo doplnění,

a aby v těchto věcech jménem Zmocnitele činil/a veškeré nezbytné úkony, včetně písemných, a přebIraYa veškeré písemnosti s tím
souvisej(cÍ.

Zmocněnec je oprávněn právně jednat s limitem plnění bez DPH pouze do 500.000, - KČ včetně, přičemž je k platnosti právního
jednání Zmocněnce nezbytný spolupodpis osoby ve funkci Vedoucí připojování a rozvoje PZ-Čechy západ 2, Specialista plynových
zařÍzenl-ČechY západ, Technik připojování a rozvoje PZ-Čechy západ 1 a Senior specialista plynových zařkenl-Čechy západ.

Adresa pro doručování pĹsemnostÍ je: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno Zábrdovice, PSČ: 602 00.

Tato substituční plná moc se vydává na dobu jednoho roku. Tato substituční plná moc zaniká pÍsemným odvolánIm (z jakéhokoli důvodu
nebo bez uvedeni důvodu pro její odvoláni) ze strany Zmocnitele nebo ze strany Společnosti, změnou pracovního místa Zmocněnce u
Společnosti nebo ukončením pracovního poměru Zmocněnce u SpoleČnosti nebo z jiných právních důvodů dle platných právních předpisů,
podle toho, která ze skutečnosti nastane nejdříve.

Zmocněnec není oprávněn ustanovit si za sebe zástupce na základě této substituční plné moci.

GasNet Služby, s.rm,
Plynárenská 499/1 ·Zdbrdovice · 602 OD Brno ·T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz
lČ: 27935311 · DIČ: CZ279353)1
Zápis do obchodního rejstHku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007
Certlfľcate of Mcorporatbn: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007
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Za GasNet Služby, s.r.o,: místo a datum po pisu:

jméno, přijmeM, Pavel Káčer

jednatel

Tuto substltučnl plnou moc přijlmám.

9 -06- 20?1'

jméno, přjmenľ: Thomas M,,k,,

jednatel

Zmocněnec: místo a datum podpisu:

jméno, přľjmenl:

Pracovni místo: Vedoucí připojováni PZ-Čechy

Á//Ĺ 10 -06- 2021

/
Ověření - legalizace:
Ověřuji, že
číslo ověřovací knihy 0-4278/2021
Ing. Pavel Káčer, narozený
jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, přede mnou tuto listinu vlastnoručně
podepsal.
V Brně dne čtvrtého června roku dva tisíce dvacet jedna (04.06.2021)

Inn Prok pová
""""noiařska tajemnlc(:

pověřená notářkou y Brnč 2 c3
JUDr Vladimírou ct··m

· šli"" Z:
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Prohjášenío pravosti podpisu
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 17467/á51' /2021C. :

C

já, níže podepsaná jUDr. Veronika Lukešová, advokát :
se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů í
vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12351, prohlašuji, :
že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovenich podepsal: .

r

jméno a příjmení: Thomas Merker
narozen: ·Ú : í
'"""

a , ,C

*
jehož totožnost jsem zjistil z: cest.pasu :
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SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC
REG. Č.: 92210232

l

GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 279 35 311, DIČ: CZ27935311,
zapsaná v obchodním rejstř(ku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn, C 57165

zastoupena:

jméno, přľjmenl: Pavlem Káčerem

jméno, přÍjmenj: Thomasem Merkerem

, jednatelem

, jednatelem

(dále jen ;Společnost"),

tímto na úkladě plné mod ze dne 1.6.2021 s reg. č. plné moci 92210834 , udělené JÍ společností

GasNet, s.r.o., se sídlem Ŕllšská 940/96, Kl(še, 400 01 Ústi nad Labem, IČO: 272 95 567, DIČ: (227295567,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083

(dále jen HZmocnřte|"),

uděluje substltučnľ plnou moc
zaměstnanci SpoSečnostl

panu/pani:

datum narození:

pracovní místo:

bytem:

(dále jen ,,Zmocněnec"),

aby s účinností od data podpisu zastupoval Zmocňitele a právně jednal za zmocňitele v nás|edljjÍcÍm rozsahu:

všech níže uvedených právních jednání a jiných úkonů v oblasti operatjvnfsprávy sŕt(, za Účelem:

> zřIzení a výmazu věcného břemene ve prospěch Zmocnitele,
> podáni návrhu na vklad práva odpovldajĹcĹho věcnému břemeni do katastru nemovitostí, jeho zpětvzetí nebo doplnění,

a aby v těchto věcech jménem Zmocnitele činil/a veškeré nezbytné úkony, včetně písemných, a přebIral/a veškeré písemnosti s tím
soUvisejÍcÍ.

Zmocněnec je oprávněn právně jednat s hmitem plnění bez DPH pouze do 500.000,- KČ včetně, přičemž je k platnosti právního
jednání Zmocněnce nezbytný spolupodpis osoby ve funkci Vedoucí př|pojováni PZ-Čechy.

Adresa pro doruČovánI pÍsemností jé: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno Zábrdovice, PSČ: 602 00.

Tato sUbst|tučnl plná moc se vydává na jeden rok. Tato substituční plná moc zaniká písemným odvoláním (z jakéhokoli důvodu nebo bez
uvedení důvodu p'o její odvolánI) ze strany Zmocnitele nebo ze strany Společnosti, změnou pracovního místa Zmocněnce u Spokčnosti
nebo ukončením pracovního poměru Zmocněncě u Společnosti nebo z jiných právních důvodů dle platných právních předpisů, podle toho,
která ze skutečnosti nastane nejdříve.

Zmocněnec není oprávněn ustanovit si za sebe zástupce na základě této substituční plné moci.

Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1 · Zábrdovice · 602 DO Brno ·T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz
lČ: 27935311 · DIČ: CZ279353)1
Zápis do obchodního n*tl'Ôcu: Krajský soud v Brně, sp. m. C 57165, dne 26. Z 2007
Certificate d kKDrporatbn: Regional Court in Brno, ref. number C 57'165, on 26th July 2007
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Za GasNet Služby, s.r.o.: místo a datum podpisu:

'měno, p"jm·n1: Pavd Káče

jednatel

Tuto substituční plnou moc přijímám.

09- '1 2021

jméno, přýmení: Thomas Merker

jednatel

Zmocněnec: m(sto a datum podpisu:

jméno, příjmenI:

V khcéie" LTG ůji ;1

Pracovní místo: Technik připojování a rozvoje PZ-Čechy západ 1

,, ,A ,

notářská tajemmce
pověřená nolařkou v Brné

jUOr. Vladimirou KoUhcovou

Prohlášení o pravosti podpisu
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 17467/2:a /2021 C.
já, niže podepsaná jUDr. Veronika Lukešová, advokát
se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12351, prohlašuji,
že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotoveních podepsal:
jméno a pHjmení: Thomas Merker
narozen:
bytem
jehož totožnost jsem zjistil z: cest.pas

'r

VPr···.dn· 09 -06- 2021

Vlastnoruční podpis advokáta:

^0conika (Cf

........ ........ .á:, '"Č.Z 12351
,1/

2/2



"Y

L'
-. OVÉŔOVACĹ DOLOZKA PRO LEGALIZACI
' podle ovětovací knihy Mágisbátu města Kačina

poř č. legalizace 687/21
' vlastnoručně podepsaVa

Martina Č0rná,
jmóncůa pNjmení datum a místo nmzenl ZädMo

adresa místa bvdého pobytu

Občan8kV wůk
injh b Ns1[) dokMu na št mbní %aje v této

dMo2ceV Radné dne 15.6.2021 prm,jvs
l l . pavlo
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