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TRIVAL, s.r.o. 

Tiskařská 690/6a 

108 00 Praha 10 – Malešice 

Tel.: +420 272 700 860  

Fax: +420 272 702 153 

Oprávnění k zavazování a podepisování za společnost TRIVAL, s. r. o. 
 

Jednatelé společnosti, jako statutární orgán oprávněný právně jednat a podepisovat za společnost ve všech záležitostech, v návaznosti na 
ustanovení podle § 166 a § 430 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, svým rozhodnutím stanovili, že s účinností od 1. 1. 2014 mohou za 
společnost jako zástupci právně jednat: 
 

Vedoucí zaměstnanci společnosti uvedení v tabulce níže (každý samostatně) a to pouze písemnou formou ve stanovených záležitostech a 
limitech (tito vedoucí zaměstnanci nejsou oprávněni právně jednat jinou formou) 

 

Ostatní zaměstnanci nejsou oprávněni právně jednat za společnost žádnou formou 
 

Dokument Limit v Kč Oprávnění k podpisu 

NÁKUP ZBOŽÍ A DOPRAVY 

Kupní smlouvy a vydané objednávky 

(nebo jiné obdobné právní úkony) 

neomezeně Ředitel (Ř) 

méně než 1.000.000,- Zástupce ředitele pro obchod (OŘ) 

méně než     750.000,- Asistent vedení a vedoucí administrativní sekce (AV) 

méně než     500.000,- Zástupce ředitele pro provoz a nabídky (PŘ) 

méně než   100.000,- 

Obchodně technický specialista a vedoucí logistiky a 

distribuce (VOTS), Obchodně technický specialista a 

zástupce vedoucího logistiky a distribuce (ZOTS) 

NÁKUP SLUŽEB 

Kupní smlouvy a vydané objednávky 

(nebo jiné obdobné právní úkony) 

neomezeně Ředitel (Ř) 

méně než   100.000,- 

Zástupce ředitele pro obchod (OŘ), Asistent vedení a 

vedoucí administrativní sekce (AV), Zástupce ředitele 

pro provoz a nabídky (PŘ) 

PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB 

Kupní smlouvy a potvrzení přijatých 

objednávek (nebo jiné obdobné právní 

úkony) 

neomezeně Ředitel (Ř) 

méně než 1.000.000,- Zástupce ředitele pro obchod (OŘ) 

méně než     750.000,- Asistent vedení a vedoucí administrativní sekce (AV) 

méně než     500.000,- Zástupce ředitele pro provoz a nabídky (PŘ) 

méně než    200.000,- 

Obchodně technický specialista a vedoucí logistiky a 

distribuce (VOTS), Obchodně technický specialista a 

zástupce vedoucího logistiky a distribuce (ZOTS) 

méně než    100.000,- 

Obchodně techničtí specialisté (OTS), Obchodně 

technický specialista - vedoucí nabídek (OTS-NAB) 

Rámcové smlouvy s ročním objemem 

obchodu, smlouva o zprostředkování 
 

Ředitel (Ř) 

Nabídky zboží a služeb 

neomezeně Ředitel (Ř) 

méně než 3.000.000,- Zástupce ředitele pro obchod (OŘ) 

méně než     750.000,- 
Vedoucí pobočky (VP), Asistent vedení a vedoucí 

administrativní sekce (AV) 

méně než     500.000,- Zástupce ředitele pro provoz a nabídky (PŘ) 

méně než    100.000,- 
Obchodně technický specialista - vedoucí nabídek 

(OTS-NAB) 

méně než     10.000,- Obchodně techničtí specialisté (OTS) 

Vůči institucím veřejné správy (úřady 

státní správy a místní samosprávy, soudy, 

kontrolní orgány aj.) včetně udělování 

plných mocí  

Ředitel (Ř) 

Započtení pohledávek a závazků 

neomezeně Ředitel (Ř) 

méně než    300.000,- 
Vedoucí účetnictví a fakturace (VÚČ), Asistent vedení 

a vedoucí administrativní sekce (AV) 

Postoupení pohledávek a závazků 
 

Ředitel (Ř) 

Pracovně právní vztahy (veškeré smlouvy 

a dohody, mzdové výměry, zrušení 

pracovního poměru)  

Ředitel (Ř) 

 
V Praze dne 1.2.2018 
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