
Tato plná moc nahrazuje v plném rozsahu veškerá předchozí zmocnění udělená zmocnitelem zmocněnci. 

PLNÁ MOC 

ISS Facility Services s.r.o. 

ISS Facility Services s.r.o. 
se sídlem Antala Staška 510/36,140 00 Praha 4 - Krč 
IČ 60470291 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25812 zastoupená: 
Péter Szabó, jednatel a generální ředitel (dále též jen zmocnitel) 

uděluje plnou moc 

panu: Ing. Jiřímu Zelinkovi 

nar. 
trvale bytem: 
adresa pro doručování písemností: ISS Facility Services s.r.o., Antala Staška 510/38,140 00 Praha 4 pracovní pozice: 
obchodní ředitel (dále táž jen .zmocněnec*) 

k tomu, aby zmocnítele zastupoval při všech právních úkonech a jednáních, která se týkají podnikatelské činnosti zmocnitele. 
Zmocněnec je zejména oprávněn zastupovat zmocnitele při uzavírání, změnách a ukončování obchodněprávních a 
pracovněprávních smluv a rovněž v oblasti veřejných zakázek. 

Pro předcházení pochybnostem je zmocněnec rovněž výslovně oprávněn v uvedeném rozsahu zastupovat zmocnitele v řízení 
před soudy, správními orgány a správci daně. 

Zmocněnec je oprávněn v rozsahu této plné moci za zmocnitele jednat, podepisovat, vykonávat veškeré úkony, přijímat jakákoliv 
rozhodnutí, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, podávat řádné i mimořádné 
opravné prostředky nebo námitky a vzdávat se jich, ve všech záležitostech. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala ve výše uvedené záležitostí. 

Zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve výše uvedené záležitosti pouze společně s další osobou zmocněnou 
zmocnitelem, popřípadě spolu s jednatelem zmocnitele, včetně udělení plné moci jiné osobě dle předchozího odstavce. 

Zmocněnec, který za zmocnitele na základě této plné moci podepisuje dokumenty, uvede u svého podpisu „na základě plné 
moci*. 

Tato plná moc zaniká jejím odvoláním zmocnitelem, výpovědí zmocněncem nebo ukončením pracovního poměru zmocněnce ke 
zmocniteli. 
Uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám a bezvýhradn 

V Praze dne ... 2 2 •-Í3--: • 2017-■  



V Praze 4 dne 30.3.2017 

Ověřeni - legalizace 

Běžné číslo ověřovací knihy: O - I I -  ^ 
Ověřuji, že: Páter Szabó, nar. 18.10.1972, bydlištěm dle 
prohlášení Maďarsko, Csob&nka, Údúlók 2961/1 --------------------------  
tuto listinu přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsal. Totožnost 
byla prokázána platným úředním průkazem.

 
 
 
 

 
 
 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI 
Porte ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4 
pof.č. vidi mace (3012/2017 
tato úplná kopie obsahující 2 strany 
souhlasí doslovné s předloženou listinou, z niž byla pořízena, 
a tato istina je prvopisem obsahyicfm 2 strany. 
Listina, z niž je virtmovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný 
zajišřovaci prvek, jenž Je součásti obsahu právního významu této 

(stíny. 

Vidimaci 
provedt/a 

Petra VaAkovi 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI 
Porte ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4 
poř.č. vidi mace 1/5268/2017 
tato úplná kopie obsahtqlcl 2 strany 
souhlasí doslovné s předloženou ístinou, z niž byla pořízena. 
a tato listina je ověřenou vidimovanou listinou obsahující 2 strany .i 

/ 

V Praze 4 dne 6.6.2017 




