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,

" ji , fiř k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytováni služeb v oblasti operab"vni správy plynárenského majetku

, Pj015kytov oI: GridServices, s.r,o. Příjemce: GasNet, s.r.o.
NE Reg. Č. S l.: 9213000227 Reg. Č. sml.:9414000105

. R%. č. zmocněnce: 92130810.004 Reg. č. PM zmocnltele: 94150004'""" ,::"· :"<; Plná moc

\ ,S ! ,iě'o|e: st GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Klíše, 400 01,

's l lČ 5567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem,
\ M ' ? n. C23083 (dále jen .Zmocniteľ'), zastoupená RNDr. Janem Valentou, předsedou

jednatelů a, Ing. Dušanem Malým, jednatelem,

zmocňuje

společnost GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00,
lČ 27935311, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C
57165 (dále jen ,,Zmocněnec"), aby v souladu a v rozsahu této plné moci jednala a za
Zmocnitele činila všechna niže uvedená právni jednání a úkony směřujÍcÍ k vykonávání
následujicich činnosti:

a) výkon činnosti souvisejících s připojením konečných zákazníků k distribuční soustavě
Zmocnitele.

b) výkonu činnosti Zmocnitele, jako stran'y dotčené v rámci správních řízení vyplývajicich
ze stavebního zákona a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

c) Výkonu činnosti Zmocnitele, jako strany dotčené při řízeních vyplývajicich
z Energetického zákona a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

d) výkon inženýrských činnosti při zajišt'ování provozu distribuční soustavy.

Při výkonu této činnosti je Zmocněnec oprávněn zejména:

a) k přijmu žádosti a vydávání stanovisek k žádostem o připojení k distribuční soustavě;
b) k uzavíráni a podepisováni smluv o připojeni k distribuční soustavě;
C) k uzavkání a podepisování smluv, jejichž předmětem jsou dispozice s plynovodní

přípojkou (kupní, darovací, směnná, nájemní) s finanční spoluúčasti Zmocnitele
do výše 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) bez dph;

d) k uzavkáni a podepisováni smluv o zajištěni provozu a údržby plynovodních přípojek;
e) k uzavíráni a podepisováni smluv, jejichž předmětem jsou dispozice s plynárenským

zařízením (smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy, nájemní smlouvy) s finanční
spoluúčasti Zmocnitele do výše 2.000.000,- KČ (slovy: dva miliony korun českých) bez
DPH

f) k zastupováni Zmocnitele jako účastníka správního řizení v rámci stavebního zákona
a souvisejících předpisů;

g) k zastupováni Zmocnitele v řízeních o narušeni ochranných pásem plynárenských
zařízeni, a to jako dotčené osoby;

h) k vydáváni stanovisek Zmocnitele k projektové dokumentaci plynárenských zařízeni
(PZ) a ostatních staveb a k poskytováni údajů o poloze plynárenských zařízeni,
podmínkách ochrany a dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedeni
stavby;

i) k podávání opravných prostředků a vzdáváni se práva podat opravné prostředky proti
rozhodnuti orgánů státní správy nebo místní nebo krajské samosprávy a podepisování
veřejnoprávních smluv uzavřených na základě zákona č 183/2006 Sb. - Stavební
zákon;
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l Plná moc
k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytováni služeb v oblasti operatlvni správy plynárenského majetku

Pogkytovate|: GridServices, s.r.o Příjemce: GasNet S.ř.Q.
Reg. Č. smi.: 9213000227 Reg. Č. sm!.:9414000105
Reg. č. PM zmocněnce: 92130810.004 Reg. č. PM zmocnitele: 94150004

j) k přebíráni korespondence (např. dokumentů, rozhodnuti, 1istin)od orgánů státní
správy, místní a krajské samosprávy, zejména od stavebních úřadů;

k) k uzavírání a podepisování smluv o přeložkách PZ, na kterých se Zmocnitel finančně
nepodňi;

l) k podepisování a nezbytným právním úkonům, včetně písemných k zastupováni
Zmocnitele a jednání jeho jménem v souvislosti s uzavíráním smluvních závazků
pro zajištěni odběru energii, objednávek a uzavíráni smluv s dodavateli energii
pro vlastní spotřebu plynárenských zařízeni, vC. vodného a stočného
u technologických objektů plynárenských zařízeni; vyhodnocovat jejich spotřebu
a jednat o jejím optimálním využiti, jakož i uzavírat objednávky a smlouvy s odběrateli
energii z plynárenských zařízeni v rámci optimálního využiti energii pro vlastni
spotřebu PZ, jejichž hodnota nepřesáhne částku 50.000,- KČ (slovy' padesát tisíc korun
českých) bez dph a činit při tom nezbytné právni úkony včetně písemných:

m) k povoleni ke vpuštění plynu do PZ;
n) jménem Zmocnitele schvalovat a podepisovat zápisy o odevzdáni a převzetí

dokončených staveb nových pz, rekonstruovaných PZ a schvalovat a podepisovat
zápisy o předáni odprodávaných nepotřebných PZ;

O) k zastupováni Zmocnitele a jednání jeho jménem v souvislosti s uzavíráním
příslušných typů smluv zajišt'ujicich Zmocniteli jako oprávněnému vznik nebo zánik
věcného břemene ve smyslu služebnosti k pozemkům dotčeným výstavbou přeložek
pz, výstavbou pz a plynovodních přípojek a podepisovat příslušné smlouvy
a dokumenty:

p) k zastupování Zmocnitele v rámci reklamačních řízeni dokončených staveb nových
a rekonstruovaných plynárenských zařízeni a schvalovat a podepisovat příslušné
protokoly;

q) k hodnoceni dodavatelů Zmocnitele a k namátkové kontrole staveb PZ prováděných
dodavateli Zmocnitele pro Zmocnitele a staveb PZ, jejichž investor se zavázal
Zmocniteli, že zajistí u dodavatele, který pro něho předmětné stavby PZ provádí,
možnost prováděni kontrol a účast u zkoušek, kterými je prokazována kvalita prací
provedených na stavbách těchto PZ, zmocněncem Zmocnitele;

r) k administraci a koordinaci činnosti partnerů (spolupracujicich firem)
a k uzavíráni (tzn. i podepisováni) smluv, změn smluv a sjednáváni zániku závazků ze
smluv, uzavřených mezi Zmocnitelem a spolupracujicimi partnery, jejichž předmětem
je vzájemná spolupráce při činnostech souvisejících s výstavbou
a připojováním odběrných mist zákazníků kategorie MO/DOM, které se zavazuje
zajištbvat pro Zmocnitele Technický či jinak nazývaný partner;

S) k zastupováni Zmocnitele a jednání jeho jménem s orgány státní správy
a samosprávy a s právnickými i fyzickými osobami ve všech věcech souvisejících se
zajištěním nákupu a užíváni geografických dat a geodetických služeb, včetně uzavíráni
a podepisováni příslušných smluv;

t) k zastupováni Zmocnitele při poskytováni geografických a základních technických
informací třetím stranám, včetně uzavíráni příslušných smluv;

Právním jednáním Zmocněnce jako zástupce Zmocnitele vznikají práva a povinnosti přímo
Zmocniteli jako zastoupenému.

Zmocněnec je oprávněn pověřit třetí osobu k právním jednáním za Zmocnitele v rozsahu této
plné moci nebo k jednotlivým právním jednáním, přičemž odpovídá za řádný výběr takové
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Plná moc
k Dodatku č 3 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku

Poskytovatel: GňdServices, s.r.o. Ph'jemce: GasNet, s.r.o.
Reg. Č. 8m|.: 9213000227 Reg. Č. sml.:9414000105
Reg. č. PM zmocněnce: 92130810.004 Re0. č. PM zmocnitde: 94150004

osoby. je-li takových osob vÍce, pak každá z nich je oprávněna jednat za Zmocnitele
samostatně

Zmocněnec i Zmocnitel prohlašujI, že jsou oba v plném rozsahu způsobi(1 k právním jednání,
že jejich zájmy nejsou navzájem v rozporu.
Tato plná moc je udělena Zmocnitelem na dobu neurčitou a zástupčí oprávněni ve smyslu této
plné moci vzniká od 1. 1. 2017.

V Praze dne 30.1.2017

RN'Ó,ijan Valenta
předs da jednatelů
)inj moc přijímáme.

VĚrně, dne

Ing paý'e| Káčer
jednate|

Iný Dušan M ý
,jednatel

l l

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 12178/361 /2017/ C.
já, niže podepsaný Mgr. Přemysl Dub, advokát se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 12064, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně
v ä. vyhotoveních podepsal (díly)
RŇDr. jan Valenta r.č (nar. ? , bytem (s místem pobytu)

, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z o .
Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených istině,
ani její soulad s právními předpisy. V PRAZE , dne 30.01.2017 vtastnoruční podpis advokáta:

. e

.</
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 12178 /362/2017/ C.
Já, níže podepsaný Mgr. Přemysl Dub, advokát se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátnl komorou pod ev.č. 12064, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně
v .L vyhotoveních podepsal (a/i/y)
Dušan Malý , r.č. (nar. , bytem (s místem pobytu)
N , jehož (jejíž) totožnost jsem zjostil z
Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uveden*h"y ' .
ani její soulad s právními předpisy. V PRAZE , dne 30.01.2017 vlastnoruční podpis advokáta: O

'""" '1| "V.Č" C" "cr
'/!, !20EPí

_
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žně číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 11300 l 368 /2017/ C.
á, niže podepsaný Mgr Kamil Stypa, advokát se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů

vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č 10770, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně
ve ä.vyhotovenich podepsal (a/i/y)
!!!9. Pavel Káčer r.č. (nar. , bytem (s místem pobytu)

, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z .
podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajčj uve ných v této listině,
ani její soulad s právními předpisy V Bmě dne 30.01.2017
vlastnoruční podpis advokáta,
v zastoupeni Mgr. jakub Křiž, advokátní koncipient ČAK ev.č. 32859 .
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GridServices
Člen innogy

SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC
REG. Č.: 92170022

O
Ú

GridServices, s.r,o,, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, dič: cz27935311, zápis v or: Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165

jejímž jménem jednají:

Ing. Radek starý, prokurista a Ing. David Fojtík, mba, prokurista

(dále jen ,,Zmocněnec"),

oprávněný na základě plné mocí ze dne 30. l. 2017 s reg. č. plné moci 92130810.004 zastupovat společnost

GasNet, s.r.o,, Kiíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zápis v or: Krajský soud v Ústí nad
Labem, oddfl C, vložka 23083

(dále jen ,,Zmocnitel"),

tímto dále zmocňuje

Panä: jIřího Palečka

Datum narozeni:

Trvale bytem: j

Funkce: technik připojováni a rozvoje PZ-Čechy západ

(dále jen ,,další Zmocněnec"),

aby v souladu a v rozsahu této plné moci za Zmocnitele právně jednal a činil všechny úkony a činnosti směřujÍcÍ k:

a) výkonu činností souvisejÍcÍch s připojením konečných zákazníků k distribuční soustavě
Zmocnitele.

b) výkonu činnosti Zmocnitele, jako strany dotčené v rámci správních řizenI vyp|ývajicích ze
stavebního zákona a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

c) výkonu činností Zmocnitele, jako strany dotčené při řlzeních vyp|ývajÍcÍch z Energetického
zákona a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

d) výkonu inženýrských činností při zajišťování provozu distribuční soustavy.

při výkonu této činnosti je další Zmocněnec oprávněn zejména:

a) k přijmu žádostí a vydáváni stanovisek k žádostem o připojeni k distribuční soustavě;
b) k uzavÍráni a podepisováni smluv o připojení k distribuční soustavě;
c) k uzavírání a podepisováni smluv, jejichž předmětem jsou dispozice s p|ynovodní přípojkou

(kupní, darovací směnná, nájemní) s finanční spo|uúčastÍ Zmocnitele
do výše 30 000 KČ (slovy: třicet tisíc korun českých) bez dph;

d) k uzavíránÍ a podepisování smluv o zajištění provozu a údržbV plynovodnIch přípojek;
e) k zastupováni Zmocnitele jako účastníka správního táení'ť rámci stavebního zákona a

souvisejÍcÍch předpisů;
f) k zastupováni Zmocnitele v řízeních o narušeni ochranných pásem plynárenských zařízenl,

a to jako dotčené osoby;

GddServSceS, s.kq.
Plynárenská 499/1 ·Zábrdovioe· 602 00 Brno · T +420 533 330 003 ·www.gňdseMces.a
lČ: 27935311 · DIČ CZ27935311
Zápfs do obchodního njstMcu: Kmjský soud v Brně, oddíl C, vloŽka 57165, dne 26. 7. 2007
BankovM sµýenf: ČSOB, a. s., ä9lo účtu: 17837923, kód banky: 0300



g) k vydáváni stanovisek Zmocnitele k projektové dokumentaci plynárenských zařizen( {PZ) a
ostatních staveb a k poskytováni údajů o poloze plynárenských zařlzeni, podmínkách
ochrany a dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedenístavby;

h) k podávání opravných prostředků a vzdáváni se práva podat opravné prostředky proti
rozhodnutí orgánů státní správy nebo mÍstnÍ nebo krajské samosprávy a podepisování
veřejnoprávních smluv uzavřených na základě zákona Č.183/2006 Sb. - Stavební zákon;

i) k přebírání korespondence (např. dokumentů, rozhodnutí, 1istin)od orgánů státní správy,
mÍstnÍa krajské samosprávy, zejména od stavebních úřadů;

j) k uzavfránÍ a podepisování smluv o přeložkách PZ, na kterých se Zmocnitel finančně
nepodM;

k) k povolení ke vpuštěni plynu do PZ;
l) jménem Zmocnitele schvalovat a podepisovat zápisy o odevzdání a převzetí dokončených

staveb nových pz, rekonstruovaných PZ a schvalovat a podepisovat zápisy o předání
odprodávaných nepotřebných pz;

m) k zastupování Zmocnitele a jednání jeho jménem v souvislosti s uzaviránkn přIslušných
typů smluv zajišťujÍcÍch Zmocniteli jako oprávněnému vznik nebo zánik věcného břemene
ve smyslu služebnosti k pozemkům dotčeným výstavbou přeložek PZ, výstavbou pz a
plynovodních př(pojek a podepisovat budoucí smlouvy o právu věcného břemene
(pozemkové služebnosti);

n) k hodnocení dodavatelů Zmocnitele a k namátkové kontrole staveb PZ prováděných
dodavateli Zmocnitele pro Zmocnitele a staveb PZ, jejichž investor se zavázal Zmocniteli, že
zajistí u dodavatele, který pro něho předmětné stavby PZ provádí, možnost provádění
kontrol a účast u zkoušek, kterými je prokazována kvalita prací provedených na stavbách
těchto pz, dalším Zmocněncem Zmocnitele;

Další Zmocněnec je oprávněn jednat samostatně, mimo činnosti C) a m), kde je nutný
spolupodpis jiného dalšího Zmocněnce.

Tato substituční plná moc se vydávána dobu výkonu funkce dalšího Zmocněnce.

Místo a datum podpisu:

Brno

,,,,,,,,,,,,,
prokurista
GridServices, s.r.o

23 -02-2017

Ing. David Fojtlk, mba
prokurista
GridServices, s.r.o.

Tuto substitučnI plnou moc přijímám.

Místo a datum podpisu:

-1 -03- 2017

jiří Paleček
technik připojování a rozvoje PZ-Čechy západ
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SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC
REG. Č.: 92170023

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 6'02 00 Brno, lČ: 27935311, dič: (227935311, zápis v or: Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165

jejímž jménem jednajh

Ing. Radek starý, prokurista a Ing. David Fojtik, mba, prokurista

(dále jen ,,Zmocněnec"),

oprávněný na základě plné moci ze dne 30. 1. 2017 s reg. č. plné moci 92130810.004 zastupovat společnost

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Kliše, 400 01 Ústi nad Labem, lČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zápis v or: Krajský soud v Ústi nad
Labem, oddll C, vložka 23083
(dále jen nZmocnite|°°),

tímto dále zmocňuje

pana: Romana Braboe

Datum narození:

Trvale bytem:

Funkce: technik připojováni a rozvoje pz-Čechy západ

(dále jen ,,další Zmocněnec"),

aby v souladu a v rozsahu této plné moci za Zmocnitele právně jednal a činil všechny úkony a činnosti směřující k:

a) výkonu činností souvisejicich s připojením konečných zákazníků k distribuční soustavě
Zmocnitele.

b) výkonu činnosti Zmocnitele, jako strany dotčené v rámci správních řízení vypjývajÍcĹch ze
stavebního zákona a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

c) výkonu činností Zmocnitele, jako strany dotčené při řizenich vyplývajíclch z Energetického
zákona a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

d) výkonu inženýrských činnosti při zajišťováni provozu distribuční soustavy.

Při výkonu této činnosti je další Zmocněnec oprávněn zejména:

a) k přijmu žádosti a vydáváni stanovisek k žádostem o připojeni k distribučnisoustavě;
b) k uzavÍránľ a podepisování smluv o připojení k distribuční soustavě;
C) k uzavíráni a podepisováni smluv, jejichž předmětem jsou dispozice s p|\/novodní přIpojkou

(kupní, darovací, směnná, nájemní) s finanční spoluúčasti Zmocnitele
do výše 30 000 KČ (slovy: třicet tisíc korun českých) bez dph;

d) k uzavíráni a podepisováni smluv o zajištění provozu a údržby plynovodních přípojek;
e) k zastupování Zmocnitele jako účastníka správního řízeni, v rámci stavebního zákona a

souvisejĹcÍch předpisů;
f) k zastupování Zmocnitele v řízeních o narušení ochranných pásem plynárenských zařízení,

a to jako dotčené osoby;

GridServices, 6&.0.
PYnárenská 499/1·Zábndovie· 602 00 Brno· T +420 533 330 003 · www*rd$ervlce$,cz
lČ: 27935311·DlČ: CZ27935311
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g) k vydáváni stanovisek Zmocnitele k projektové dokumentaci plynárenských zařizenI (PZ) a
ostatních staveb a k poskytování údajů o poloze plynárenských zařízenI, podmínkách
ochrany a dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedeni stavby;

h) k podáváni opravných prostředků a vzdávání se práva podat opravné prostředky proti
rozhodnuti orgánů státní správy nebo mÍstnÍ nebo krajské samosprávy a podepisování
veřejnoprávních smluv uzavřených na základě zákona Č.183/2006 Sb. - Stavební zákon;

i) k přebIránI korespondence (např. dokumentů, rozhodnutí, 1istin)od orgánů státní správy,
mÍstnÍa krajské samosprávy, zejména od stavebních úřadů;

j) k UzavíránÍ a podepisováni smluv o přeložkách PZ, na kterých se Zmocnitel finančně
nepodM;

k) k povo|ení ke vpuštěni plynu do PZ;
l) jménem Zmocnitele schvalovat a podepisovat zápisy o odevzdání a převzetí dokončených

staveb nových pz, rekonstruovaných PZ a schvalovat a podepisovat zápisy o předání
odprodávaných nepotřebných PZ;

m) k zastupování Zmocnitele a jednání jeho jménem v souvislosti s uzavlráním příslušných
typů smluv zajišťujÍcÍch Zmocniteli jako oprávněnému vznik nebo zánik věcného břemene
ve smyslu služebnosti k pozemkům dotčeným výstavbou přeložek PZ, výstavbou pz a
plynovodnkh přípojek a podepisovat budoucí smlouvy o právu věcného břemene
(pozemkové služebnosti);

n) k hodnocení dodavatelů Zmocnitele a k namátkové kontrole staveb PZ prováděných
dodavateli Zmocnitele pro Zmocnitele a staveb PZ, jejichž investor se zavázat Zmocniteli, že
zajistí u dodavatele, který pro něho předmětné stavby PZ provádí, možnost prováděni
kontrol a účast u zkoušek, kterými je prokazována kvalita prací provedených na stavbách
těchto PZ, dalším Zmocněncem Zmocnitele;

Další Zmocněnec je oprávněn jednat samostatně, mimo činnosti C) a m), kde je nutný
spolupodpis jiného dalš(ho Zmocněnce.

Tato substituční plná moc se vydávána dobu výkonu funkce dalšího Zmocněnce.

Místo a datum podpisu:

Brno

Ing. Radek starý

prokuňsta
GridServices, s.r.o.

23 -02-2017

Ing. David Fojtík, mba
prokurista
GridServices, s r.o.

Tuto substituční plnou moc přijímám.

Místo a datum podpisu:

"03-2017

Roman
technik př|pojováni a rozvoje PZ-Čechy západ
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