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Já, nížapodépsaný
v
"cí1, akcíová sPo1ečnost
7
Praha TI, Hybernská

Praze'.

j' tÍlto,
JUDr. zdéňka Altnera,
advokáta se sídlen v Praze 10, Nad olšinaDi 27
vykonával
aby tdě zastupoval ve všech právnícb
.věcech,
uzavíra].
sDíry a
a-ŽádoBti,
návrhy
podával
Ža1oby,
veške;é.ú]<ony,
podával
vzdáva].,
nárokú.-se
nároky,
užnával up:.atnané
jich,
vyDáhal
nároky,
vzdávat
se
"ái"u."ani,
a
nállítky
opi.vna prosttedky či
potvrzoval,
jejich
dědictvÍ
plnění
pi"e"l iarortr piiiÍmat,
rozhodcé a.sjednával rozhodčÍ
6á'iiir nelo neáanitat, jBenova1
vše Í tehdy, jé-li k
pÍsermosti,.to
š'ió""v, přijíllal doporučené
io." páálá piávnícn pteapisú zapotřebí zvláštnÍplné EocÍ.
podle
Ťuto .plnou noc udéIuji i v rozsahu.PŤáv a povinností
a
řádu
sPrávního
řádu,
soudlího
ťrestního řádu, oběanského
zBocňuj

zákonÍku práce.

eiEo jiné i pro zastupovánÍ ve všech
zápisu této obchodnÍ 6Po].eěností v
věcech ťýŘaj ícíchse změn jsou
vedany u ]<lajského obchodního
obchodníb rájstříxu, které
pod Ó.j. Firn 53384/91/r, Rg, B xxvl
soudu v Prazé, zejBéna
.06132795
,/ Rg B xxvÍ 240, věetně podání
24o/L, ě.]. i'irb
odvolánÍ, Áovolání a ústavnístížnostive všech těchto věcech a
Ťuťo plnou noc udě].uji

ří zenich.

že ztlocněný advokát jé opráYněn si ustanovit
. Beru na vědoní,
jich ustanoví vÍce, souhlasit!, aby kaŽdý
a

V

za sébézástupce Pokud
z n jch ]ednal sanoslaťně.
Je mi znáDo, Že podle smtouvy o poskytnutí právní ponoci'
náleŽí za toťo zastoupení advokátovi odDěna věetné holov'ých výloh
a náblady za ztrátu času a tuto 6e zavazuji dle sE1uvních
podbinek ťádně uhradiť.

v Praze dne

lk,n

4-

21. 11.

Tng. Miloš zenan

19

9 7

Ing. Barbora snopková
ě1én
ň;ÁÁ.+lr'Aňc+r'.
ť. -ř'-. . -..- -

..

PhDr'v}adi!ír Špidla
míc+anřaáeaá:

představenstva
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'cí], akciová společnost v Přazet' se sídlem v Praze 1,
' Hybernská č. 7, v-obchodním rejstříku nadáte zapsána
jako
cíI' akciová společnosL v Praze, praba II, llybernitá ul:č..l
zaocňuj i Líeto,
JUDr. zdeňka A1Lnera,
advokáca se sídlem \/ praze 10' Ňad olšinami 2l
mě zast'upoval .ve všech právních věcech, lYkonáva1
-. abyVešker'ó
úkony, .podávat ža1oby,
návlhy a žádosti, uzaví ral, smíiy- á
narol.nání, uznával up1atněné nároky, nároků se vzdával, podáíai
opra!'né přos!ředky či námitky.a vzdáva'1 se jich, qrmairai iraror<ý,
p1n-ání nároků přij íma1 , j ej ich plnění potvřzo'a1 , dědictili
odmÍtal nebo neodmítal , jmenovaL rozhodce a sjednával rozhodčí
smlou\'Y, přrjíma1 doporučénepísennÓsti, to Vše i tehdy, je-1í k
.-'tomu pod1e přávních předpisů započřebí zVláštní p1né moii'TuLo plnoLl moc udě.uj.i i v !.ozsahu
podle
'práv a povinností
trescního řádu, občanskéhosoudního řádu,
raá..'
a
=p'a.'.'in"
zákoníku prá ce
'

Tuto plnou moc uděluji mimo jiné i pro zasLupoÝání ve všech
věcech Lýkajjcích se zmén zápisu .éto obchodní společnosti
v
obchodnÍm LeistřÍku, kr'eré jsou vedeny u Krajského obchodního
soudu v' Préze. zejŤénapod č'j' Firm s}3a4/91 /I, Rg' B XXVI
24a/1, č.j. Flťm 06132/95- / -Rg B xXVÍ 24o, včeĚně podáni
odvo1ání, dovolání a ústavnísLížnosti
ve všech těchto
a
řízenícb, včetně zasLupoÝání před Ústavním soudem čR věiech
ři;;;i
;
ústar'Trístížností pod1e č1..87, odst'1, písm.d) Ústar,Y "čn u loárě
s 72, odst.1/, písm-a) , 2ák.č.182/1993 sb. v platném znění.

V Praze dne 26.10.1998
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Já podepsaný
eeská strana sociá1ně denokraťická
se sídfen i v Praze 1, H"b":::|..] - Lidový důn za
níz
č . xxx'sťanov z ts.z,tgól
réq1strovaných |,Íinistérstvenpod1e
u.j .II/ s-ovs /1-1.7 95/ 97 )edĎá práa="J"...ii"ii.iin. vn1tra
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se

aby ]nne v dále uvedené věci zastupoval, aby mý]lr
]nénen činil
VéŠkeréprávnÍ úkonv, přejílna1 al,po."ó"na-í,i.ámnostr,
-liJšiř"5iil....
podáva1
.*á1ávrhy. a žádosťi' podáva1namitty
n"lo
rozklad a VzdáVal se ]i
"p."""e.
ray
poaré
1á
pravnich předpisů
"uo".i"i|, ""i,|!"' 'ol"uoíj'|i|.cn,
Tuťo p1nou moc udě1uji- I7ýs1ovně ve věc.i
.
zap1su změn do
-šfioí"énosti'cii,
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"šá* subj ekty.
organy a zúčastněnými

Beru na Vědoní, Že advokát ]e. opravnen při
iednot1iVÝch
úkonech ustanovit za sebe zásťupce podle
zákona o advokacri.
V Praze dne 2A.4.1991
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e Ve stejném řozsahu:

