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P L N Á  M O C

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a 
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva 

(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, 
který zastává funkci ředitele pobočky závod Ústí nad Labem, EUROVIA CS, a.s., 

odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu Ing. Romanu Hekovi,
rodné číslo»
(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se 
provozu pobočky závod Ústí nad Labem, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, které může 
být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i 
ostatních zakázek/ se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, 
vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, 
námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve 
správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání 
obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze ktěm právním jednáním, jejichž 
následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující 30 milionů Kč bez DPH v případě, že druhou 
stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 
Sfa., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, resp. zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 až 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující 7,5 milionu Kč bez 
DPH, je-li druhou stranou závazku jiná osoba.

Tato plná moc je účinná do 15.1.2018.

V Praze dne 2 0 -12- 2D1B

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

Zmocnění přijímám.

V .yit.UUJH.C),.... dne .£!•..!.

Ing. Roman Hek

l\ig. Zpeněk Synáček
clenfpředstavenstva
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Ověřeni -  legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O X '(¿t) i-CÍ í

O v ě ř u j i ,  že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně 
podepsali---------------------------------------------------------

Cl/ (kb U ) l i

Martin BOKOVKA., narozen 
bydliště: Praha 6, Dejvice, f

Ing. Zdeněk SYNÁČEK, narozen 
bydliště: Praha 10, Hostivař,

jejichž totožnost byla prokázána.—

V Praze dne 20.12.2016

Alena Mokroiuská
notářská tajemnice 

pověřená JDDr. Lucií Foukalpvou 
notářkou v Praze

— Ověřuji, že —
'tanio opis souhlas; doslovně s předloženým prvopisem
c počru lís tú ^ ^ ....., v němž nebyly provedeny žádné
změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které cy mokly zeslabit 
jeho věrohodnost. Tento opis o počtu lisii/ ^ ' je úplný 
c nebyly v něm provedeny žádné opravy neshod s předlo
ženým prvopisem. No íář vidimací neověřuje pravdivost
skutečností uváděných
V l j s t i  n - r\ ■ -'¡i-n r . i ;


