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Tato plná moc zaniká jejím odvoláním 
zmocnitelem, výpovědí zmocněncem nebo 
ukončením pracovního poměru zmocněnce ke 
zmocniteli. 

Uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám/i bezvýhradně s ním souhlasím. 

Ing. IvaofKohut 

PLNÁ MOC 

ISS Facility Services s.r.o. 

ISS Facility Sarvicas s.r.o.ISS Facility Sarvicas s.r.o.ISS Facility Sarvicas s.r.o.ISS Facility Sarvicas s.r.o.    
se sfdlem Antala Staška 510/38,140 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 táž jen zmocnitel) 

panu: nar. 

trvale bytem: pracovní pozice: dále též jen (junocněnoď) 

k jednání za zmocnitele s účinností od 22.03.2017následujícím rozsahu, tj. zmocněnec je oprávněn jménem 

zmocnitele činit a podepisovat: 

• právní úkony a jednání týkající se podnikatelské činnosti zmocnitele - zmocněnec je oprávněn zastupovat 
zmocnitele při uzavírání, změnách a ukončování veškerých obchodněprávních smluv (smlouvy, jejichž 
předmětem plnění je poskytování služeb zmocnitelem třetí osobě), rovndž v oblasti veřejných zakázek; 

• veškeré právní úkony a jednání v rámci řízení o veřejných zakázkách či v rámci jiných výběrových řízení, 
zejména podávání nabídek, námitek, odvolání a stížností, příjímání veškerých písemnosti a 

• ostatní dokumenty v souladu s Podpisovým a schvalovacím řádem zmocnitele REG M1-2. 

Zmocněnec je za všech okolností povinen postupovat v souladu s pokyny a interními předpisy zmocnitele, zejména v 
souladu s Podpisovým a schvalovacím řádem zmocnitele REG M1-2. 

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

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

Zmocněnec je oprávněn jednat za zmocnitele ve výše uvedené záležitosti pouze společně s další osobou zmocněnou 
zmocnitelem, vyjma řízení obchodního oddělení zmocnitele. 

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

V Praze dne .22.03.2017 

V Praze dne. .  22.03.2017



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podte ověřovací knihy Úřad městské 
části Praha 4 poř.č. vidímace 
5/2701/2017 tato úplné kopie obsahující 1 stranu so^asl 

doslovné s předloženou listinou, z niž byla 
pořízena a tato Ušima Je prvopisem obsahujícím 
1 stranu. 
Listina, z niž je vidimované i stíná pořízena, 
neobsahiíe vlané za^Sfovaci pivek, jenž je 
součástí obsahu právního významu ■stíny. 

V Praze 4 dne 
31.3.2017 

Vkímaci provedl/a 
Dana Písničkoví 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI 
Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4 
poř.č. vidimace 1/4146/2017 
tato úplná kopie obsahující 2 strany ■ 
souhlas! doslovně s předloženou Istinou, z niž byla 
pořízena, 
a tato listina je ověřenou vidimovanou listinou 
obsatuf cl 2 strany. 

V Praze 4 dne 11.5.2017 Vidimaci provedVa 
Petra Vaňkovi 

-V- 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI 
Podle ověřovací knihy Úřad městské část Praha 4 
poř.č. vidimace 11/6725/2017 
tato úpkiá kopie obsahující 2 strany 
souhlasí doslovně s předloženou Ustinou. z niž byla 
pořízena 
a tato listina je ověřenou vidimovanou Ustinou 
obsahujíc! 2 strany 

V Praze 4 dne 
23.8.2017 

Vidimaci provedl/a 
Dana Písničkoví 




