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PLNÁ MOC
Společnost Good TV Production SE, se sídlem Štítného 1233/34, Žižkov, 130 00 Praha 3. tČ: 24247570,
zapsaná pud spisovou značkou H 722 ti Městského soudu v Praze, zastoupena předsedou představenstva
panem Petrem Erbenem, a členem představenstva panem Vladimírem Pořízkem (dále jen ‚.Společnost“)

ZMt)CŇUJE
paní Kateřinu Utikalovou. datum narození: 12 5. t987, bytem: Zdická 1207/23, Praha 5
PSC: 15300

-

Radotín.

spolupracovníka Společnosti pro činnost lokační manažerky,
aby a Společnost vyřizovala, domlouvala a podepisovala smlouvy jednotlivých lokaci, dále jednala s úřady
pro zajištění lokaci související s přípravou a natáčením televizního pořadu s názvem „ZOO, vyráběného
společností pro společnost FTV Prima, s.r.o.
oc se uděluje na dobu určitou a to do 31. 12. 2021.

Tato plná

2021

ovĚŘoy*c DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
PodIa ověřova( knihy ÚMČ Praha 3 po.Č. legalizace 432/Ger/2021/L
vlastnoručně podepsal/a
Petr Erben,

1.7.1969, Jindřichův

Hradec

jméno/a ptljme,!, datum a mlsto narozeni žadatele

Gond TV
(zmocnitel)

Praha 6, Střešovice, K1idn 290/17
adresa miste trvalého pobu

Občanský průkaz 211581087

V Praze. dne

21] -05- 2021

Vladimír Pořízek
člen představenstva
Good TV Production SE
(zmocnitel)

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:
V Praze, dne

-.

...

Kateřina Utikalová
(zmocněnec)

V Praze 3 dne 19.5.202t

LegalIzao prosadila

Prohiáčani o pravosti podpisu na listině nenapsané advokátem
2021/C.
Běžné čisio knihy o prohlášenich o pravosti podpisu 015712/421/
uidinm v Praze, Politických vězňů
Já, nite podepsaná Mgr. Jitka Poapišiiová, advokátka se
vedeném Českou advokátni komorou pod
advokátů
v
seznamu
zapsaná
00,
110
PSČ;
935/13,
vl vyhotoveni podepsal
ev, Č. 15668, prohlatuji, že tuto listinu přede mnou nlastnowčně
bytem: Záběhlická 3211/88, Praha 10,
žng. Vladimir Potiznk, narozen 2. května 1975, trvale
Č. 206821857
Záběhiice, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu
správnost ani pravdivost
Podepsaný advokát siroto prohiátenim o pravosti podpisu nepotvrzuje
údajů uvedených v této listině, ani jeli soulad s právnlmi předpisy.
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V Praze, dne 20.5.2021

#
Y
%±

«y,

sir

_.‚;ss:
f10

