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PLNÁ MoC

§&CH T RA§E CZ, s.r.o.
tČ: z5rr3za4

se sídlem Mánesova 6t, rzo oo Prah.t z

znrocňtrje

Mgr. Martina Zbořila, advokáta
e\,. Č. ČAK q 37g

se sidlerrr Konrenského z56lz3, 50o 03 Hr:adec Králové

aby ji zastupovirl ve l,šech prál.rrich l,ěcech, aby r.rkonár,al veškeré úkont, s tínt
související, zejména přijínral tloručené písemnosti, podál,al návlh1, a žádosti, uza\iral
smíry a naror,nání, uznírtal uplatrrěné nárok_y, r,zdár,al se nárokťt, podál,al opra\.T}ó
prostředky, námitky nebo rozklacl, rlmáhai nárolq,, plněni nároků přijímal, jejich
plněni poh,rzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodči smlou\J.,, to r,še i tehd}.,
kclyž je podle prál,niclr předpisů zapotřebí zvláštní plnó moci.

Tato plná moc §e u<lěluje i v rozsahu prár, a porinností podle trestního řádu.
občanskóho sorrdniho řádu, sprár,ního řádlr, soudního řádu sprár.ního, claňoi.ého
řáclu, inso}r,enčního zákona, zákoníku práce a občanského zákoníku.

Zmocnitel bere na r,ědomí, že poclle smlolt\J, o po§l§,to\ání prár,niclr služeb náleži
znrocnětrétnu pťáynímu zástupci odměna za toto prál,ní zastoupení spolu s hotorými
rýdaji n nírhraclou za ztrátu častt, Znrocrritel souhlasí s tírn, že odměnr"r za prár.ní
zastoupeníje por,,inen uhraclit, kdykoliv mu bude vrúčtor,ána, společně a nerozdílně
s těmi, kteří společně s nínr udělili zmocnění, bez ohledu na to, zda btla přisouzena
l.ůči odpůrci. Zrnocrritel je povinen složit přinrěřenou zálohu podle po§tupli prací.

zmocnitel lrere
sebe zástupce
sirnrostatně.

V Hradci Králor,é dne r5,o7.zot4
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na l,ědomí, že zmocněni, prár,ni zástupce je oprár,něn si ustanorit za
a pokud iieh u§tanor,í l.íce, souhlasí, ab1. každÝ z nich jeclnal

za §&CH TRADE CZ, s.r.o.
Miloš Chudáček, jednatel

Plnou nroc přijimám:

Mgr. Martin Zbořil, advokát























Danorl,tiokiad FAKTL;,LA,

Dodavate1:
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CHRtiDr}í
spol. s r. a.

Foděbndova 909
537 0l, Chmdim
tel. .+69 622 340
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fiR-K§ H.Knilovó
odd. C, l,j, 1959

čstrn chnrdim
t2ó §15 202 l 03$o

Zakinkačislt-r :
Druh ciodát-k_r,r |.}rojekt-pnice
Konst" symbai; t} 3í}8

ťaše ob_i"čklo:

e_duc*:sl lco : 251 13224
siČ{:: ťř,:5l i3?24

}.íáeev. adresa:

§ & CH TK{I}E C"Z s,r"c.
Níánesova 61
i2ti 0t] Praha f

Yyřizuje
Platební pcdmink_v

Den spiatnosti

Forma úhra$,
De* rystavení faktury,
f)en uskutečněni

Ing. Jan Jir§ak
s DPřI
5.5.201§
př.př
21.{.2$l{}

2í.4.201$

Způsobr clc,prary :

o^ač--í dodár{.* 
- iénorÝ ptedpis: rrrnožství: cer:gzbklr§._*§lk§E K.

Fakturujerrre VáítL za rypťa§ováni projekttrvé dokumentace
prtl územni řízeni a inženyrskou činnost

častku dle dchod.v

PD a inženj,rská činrrost Xx iOů-000"- 1ů0,00fi.- Kč

DPH 20 oÁ j0,000.- Kč

FAKTURA C§LK§M; t20.000o_ Kč

Fřerzai rine:

,/v.rd,/rare






















