
IMPROMAT Systémová řešeniCOMPUTER

PLNÁ MOC

Obchodní společnost IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., IČ: 46992308, se sídlem Zlín, třída Tomáše
Bati 5267, PSČ 760 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573, zastoupená 

^jf§[Bjednatelem (dále jen „Společnost")

zmocňuje

aby Společnost zastupovali ve všech právních jednáních a činili veškeré úkony za Společnost, a to i
tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni:

(a) právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody související 
s podnikatelskou činností Společnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění;

(b) právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody podle 
zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

(c) právně jednat a činit jiné úkony v rámci zadávání veřejných zakázek podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně podávání nabídek a 
podepisování veškerých dokladů požadovaných zadavateli nebo třetími osobami v rámci 
zadávání veřejných zakázek a včetně podpisu souvisejících smluv;

(d) právně jednat a činit jiné úkony, včetně podepisování dokumentů podle zákona č. 186/2006 
Sb„ zákon o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění;

(e) jednat s orgány státní správy a samosprávy a s jakoukoli jinou osobou;
(f) podávat a podepisovat návrhy na zahájení soudních, správních či jiných řízení, podávat 

opravné prostředky, námitky, rozklady a návrhy na přezkum rozhodnutí zadavatele orgánu 
dohledu a vzdávat se jich a činit jakékoli jiné úkony související s jakýmkoli řízením, jehož se 
Společnost účastní nebo se bude či zamýšlí účastnit;

(g) uzavírat smír a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, vymáhat nároky, 
přijímat plnění nároků a jejich plnění potvrzovat;

(h) sepisovat a podepisovat jakákoli čestná prohlášení či jiné jednostranné právní jednání za 

Společnost;
(i) přijímat doručované písemnosti; a
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za Společnost v souladu s právním řádem České republikyprávně jednat a činit jiné úkony

Zmocněnci jednají tak, že nejméně dva z výše uvedených zmocněnců připojí svůj podpis podle dále 

uvedeného podpisového vzoru současně.
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Zmocněnci přijetím této plné moci berou na vědomí, že jsou pn jednaní na zaklade teto plné moci 
povinni řídit se pokyny zmocnitele a jednat ve věci osobně. Další osobu mohou zmocnit pouze na 
činnosti a jednání spojené se státní správou, státní samosprávou a pro činnosti a jednaní 
s organizacemi, které jsou vlastněny státem.
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Ve Zlíně dne 3.4. 2018

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

Por c ?fc001-0166-09S4Ověřovací doložka pro legalizaci 
Podle ověřovací knihy pošty: Zlín 1

Vlastnoručně podepsa1:I 
Datu® a mísio narozeni|
Adresa pobytu

Druh a 5. předlož.dok!
Občanský průkaz

Zlín 1 dne 03.04.2013

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám:

Ve Zlíně dne 3.4. 2018

Podpisový vzor: . totožnosti
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OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Ověřovací kniha B1/2018
poř. ě. vidimace 1759/2018
tato úplná kopie , obsahující 2 strany
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z niž byl/a pořizen/a a tato listina je 
prvopisem* 
evěřew
listinou, která je výstupem- 
optsem-neboltopii-peteenou ze spisu1

V\
obsahujícím 2 strany 
listina, z niž je vidimovaná listina pořízena 
prvek, jenž je souěásti obsahu právního výz 
V Zlině

iditelný zajišťovaci

ne 08.11.2018
1
iOlisk úředního razítka:

a podpis ověřující o:
'Nehodící se Škrtněte
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