
Společnost
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09
IČ: 253 32 473
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 926
jejímž .jménem jedná předseda představenstva

vydává tímto následující

POVĚŘENÍ

představenstvo společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.

pověřuje Ing. ZdeÔka S Ú C H A N A

jednat a podepisovat jménein společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. v následujících právních vztazích
a při násIedu.jících právních úkonech:

l. Provádět veškeré právní úkony dle pracovně právních předpisů s výjiinkou úkonů, které náleží
výlučně do pravomoci představenstva společnosti.

2. Jednání s obchodními partnery, podnikatelskými subjekty, orgány státní správy, základními
ílzelnnílni sainosprávnými celky, vyššími í]zemnílni san]ospl"áv]]ýlni celky (obecní, městské a
krajské úřady, finanční úřady, finanční řeclitelství, živnostenské úřady, katastrální úřady, úřady
práce, Policie ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Nejr'yšší kontrolní úřad), a
to včetně uzavírání smluv s výjiinkou zcizování a zatěžování nemovitostí.

3. Jednání a uzavírání smluv se zástupci odborů, včetně odborového svazu.
4. Uzavírání obchodnícli smluv týkajících se nákladní a autobusové dopravy, systému SBS,

skladování a obchodních činností spojenou s předmětem podnikání.
5. Uzavírání smluv na dodávky e]1ergií a tepla, na drobné a střední opravy související s provozem

dopravních prostředků, blľdov a ostatních zařízení.
6. Uzavírání sn]]llv v případě ]nilnořádnýc|1 okolností a živelných pohrom - v tomto případě je

pověřený pracovník povinen na nejbližším zasedání představenstva počiat inforniaci o uzavřených
sinlouvách.

7. Uzavírání leasingových smluv a smluv o splátkových prodejích, schválených představe11st:','eln
společnosti.

8. Uzavírání investičních smluv schválených představenstvein společnosti.
9. Uzavírání nájeinních si'nluv schválených představenstvein společnosti.
10. Uzavírání smluv o postoupení pohledávek pro případy, kdy se .jedná o pohledávky určené

k započítání s druhou smluvní stranou.
l l. Uzavírání darovacích smluv do výše 10.000,- KČ.
12. Provádění právních úkonů s bankaini, včetně ČNB, vyjma uzavírání úvěrových smluv, smluv

o půjčkách, smluv o poskytnutí ručení, zástavních smluv a sniluv o přímé. vykonatelnosti.
l 3. Zastupování společl1osti v jednání před příslušnými soudy, obchodníin rejstříkem, státním

zastupitelstvíni, podáníni písemných podání včetně návrhů podle exekučního řádu. Současně má
pověřený právo nechat se zastupovat v úkonech dle tohoto bodu pověření dalším zaměstnanceni či
odborně ve věci způsobilou fyzickou či právnickou osobou.

14. Zastupování společnosti jako zadavatel veře.jných zakázek při všech úkonech v souvislosti
s vyhlášeníin, průbčhein a vyhodl)ocenín') veře.jných zakázek.

l 5. Zastupování společnosti při všech úkoľlech souvise.jicích s podáním nabídky a účasti společnosti
Autobusy Karlovy Vary, a.s. v řízení o veřejných zakázkách.



16. Jednání s příslušným pracovištěm odboru registru vozidel ohledně zápisu vozidel do registru
silničních vozidel, trvalého a dočasného vyřazení vozidel z registrace silničních vozidel a změn
evidenčních údajů a změn technických údajů v registru silničních vozidel.

Toto pověření bylo projednáno a schváleno v rámci jednání představenstva společnosti dne
14. října 2008.

Ve Veselí nad Moravou, dn, ""Y. 41/

Předmětné pověřeni bez výhrad přijímám.
v Karlo.výeh Vaz·ech, d,,, 0¥. 41.
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