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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: stek primátora
zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru informatiky
Odpovědný útvar: Odbor informa
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Tel.:

dále jen „objednatel"

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
se sídlem tř
zastoupená na základě plné moci
zástupce ve anager
zástupce ve věcech technickýc ed. realizace projektů
IČO: 46992308
DIČ: CZ46992308
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.:
Fax: xxx,

dále jen „dodavatel"

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají tuto

SMLOUVU
o zajištění prodloužení záruky u výrobce

v rámci veřejné zakázky

„Prodloužení záruky pro HP 7510 Switch Chassis"

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy dodavatele:
číslo veřejné zakázky:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele k poskytování souboru služeb potřebných pro
vyřízení prodlouženi záruky a podpory garantované výrobcem HEWLETT-PACKARD s.r.o., se
sídlem Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 17048851 (dále jen výrobce) u níže
uvedených zařízení. Záruční doba a podpora bude shodná se záruční dobou a podporou
garantovanou výrobcem zařízení, jedná se o HP 7510 Switch Chassis, výrobní čísla:
CN35D5602D
CN35D5603Q
CN35D56040
CN35D56046
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Dodavatel ručí za registraci záruky u výrobce.

2. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti dodavatele v této smlouvě výslovně neuvedené, které 
jsou však nezbytné k řádnému poskytování služby dle této smlouvy, a o kterých dodavatel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již 
plně zahrnuto v ceně služby.

3. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se službu poskytovat s potřebnou péčí, v ujednaném čase a 
obstarat vše, co je k poskytování služby potřeba, v souladu s podklady pro poskytování služby. 
Dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými odbornými znalostmi a technickým zázemím 
nezbytným pro plnění předmětu této smlouvy a že bude tyto kapacity udržovat po celou dobu 
plněni smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoliv vyžádat informace a doklady o odbornosti 
osob, jejichž prostřednictvím je plněno.

Článek II.

Místo plnění

Místo plnění je statutární město Zlín.

Článek III.
Práva a povinnosti dodavatele

1 Dodavatel je povinen poskytnout sjednané plnění objednateli řádně a včas v souladu se všemi 
podmínkami této smlouvy.

2. Dodavatel se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavazuje:
a) vykonat veškeré činnosti, ke kterým se zavázal v dohodnutém rozsahu, čase a kvalitě;
b) veškeré podklady předané mu objednatelem použít pouze pro účely této smlouvy a zabezpečit 

jejich řádné vrácení objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a 
způsobu použití;

c) podklady, informace a výsledky poskytovaných služeb získané při realizaci plnění poskytnout 
třetím osobám, případně je použít k jiným účelům, pouze na základě písemného souhlasu 
objednatele a za podmínek jím stanovených.

3. Dodavatel není oprávněn k plnění předmětu této smlouvy použít třetí strany (poddodavatele).

Článek IV.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že za řádně poskytnuté plnění v souladu se všemi podmínkami této 
smlouvy zaplatí dodavateli cenu sjednanou v článku V. této smlouvy.

2. Objednatel se dále zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost pro splnéní jeho 
závazku dle této smlouvy, případně zajistit jejich poskytnutí třetími osobami v těchto termínech a 
další součinnost, na které se smluvní strany písemně dohodnou.

3. Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy oprávněn zejména:
a) udělovat dodavateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se dodavatel na 

základě této smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však dotčena odpovédnost 
dodavatele za včasné upozornění objednatele na jejich nevhodnou povahu;

b) požadovat plnění dodavatele dle této smlouvy v závislosti na aktuální provozní potřebě 
objednatele;

c) přerušit z naléhavých provozních důvodů plnění dodavatele dle této smlouvy na nezbytně 
nutnou dobu, a to bez jakéhokoliv nároku dodavatele na smluvní pokutu či jinou náhradu.



článek V.

Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytování služby v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran 
jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšováni, a to ve výši:

1 579 700,- Kč bez DPH

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Dodavatel vystaví objednateli daňový doklad - fakturu v souladu a 
s náležitostmi dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších 
předpisů do 15 dnů po podpisu smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dle §21 odst. 3 výše 
uvedeného zákona.

3. DPH bude fakturována v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Daňový doklad (fakturu) doručí dodavatel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne vystavení
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet dodavatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VI.
Odpovědnost za škodu

1.

2.

Dodavatel nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci této smlouvy a dle platných právních 
předpisů.
Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu, bez zbytečného odkladu, na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 
Za škodu skutečně vzniklou objednateli se považuje též škoda vzniklá ztrátou nebo poškozením 
dat v důsledku úmyslné činnosti dodavatele či jeho nedbalosti.
Náhrady prokazatelné škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. Uplatněním smluvní sankce podle článku VII. táto smlouvy není dotčeno 
právo druhá smluvní strany na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti sankcionované 
smluvní pokutou, a to v plném rozsahu.

Článek VII.

Smluvní sankce

Nevyplývá-li z jiných ustanoveni této smlouvy jinak, platí že, v případě, že dodavatel neposkytne 
objednateli plnění dle článku I. této smlouvy, resp. jeho dílčí část, řádně a včas v souladu 
s podmínkami této smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení, o kterou bude snížena cena za 
příslušnou část plnění dle této smlouvy.
V případě porušení ustanovení článku Vlil. má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každý započatý den prodlení.
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze smlouvy vyplývajících, ani na povinnosti 
nahradit škodu, prokazatelně způsobenou druhé smluvní straně, a to v plném rozsahu.



článek Vlil.
Pojištění odpovědností

Dodavatel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při 
výkonu činnosti třetí osobě minimálně na pojistnou částku ve výši 500 000 Kč. Pojištění bude 
uzavřeno dodavatelem služby a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla 
(včetně poddodavatelů). Pojistná smlouva musí být v platnosti po celou dobu poskytování služby, pro 
případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 10 000 Kč.

^ Článek IX.
Úrok z prodlení

v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu dle článku V.) je objednatel 
povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,015 %-z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek X.
Nepřevoditelnost práv a závazků

Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou příslušných 
ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího podmínky přeměn obchodních společností a 
družstev, postoupit svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osoby, a to včetně 
postoupení pohledávky, dluhu, ručení, zástavy i jakéhokoliv jiného způsobu zajištění závazku.

Článek XI.
Ochrana důvěrných skutečností

2.

Dodavatel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které jsou 
anebo budou objednatelem označeny za důvěrné, nebo které tvoří nebo by jinak tvořily obsah 
obchodního tajemství ve smyslu občanský zákoníku (dále jen „důvěrné informace"). Pokud 
nevyplývá z právních předpisů či příslušného rozhodnutí orgánu veřejné moci jinak, za důvěrné 
informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou 
všeobecně veřejně známé, a které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek. Důvěrné 
informace mohou být poskytnuty třetím stranám jen s písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění dle této smlouvy a třetí strana poskytne dostatečné garance, že nedojde 
ke zneužití důvěrných informací.
Závazek k ochraně a utajení důvěrných informací zajistí dodavatel vůči svým zaměstnancům, 
případně i třetím osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy budou účastnit.

Článek XII.
Doba trvání a předčasné ukončení smlouvy

1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu 5 let od uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva může být předčasně ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek;

b) odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy druhou stranou, za podmínek uvedených v následujících odstavcích tohoto článku.

3. Za podstatné porušení povinností objednatele dle této smlouvy se považuje zejména, je-li v 
prodlení s úhradou ceny plnění po dobu delší než 60 dnů, nebo je-li v prodlení s plněním jiných 
závazků po dobu delší než 30 dnů.



4. Za podstatné porušení povinností dodavatele dle této smlouvy se považuje zejména:
a) prodlení s poskytnutím kteréhokoliv plnění dle článku I. této smlouvy po dobu delší než 15 dnů 

(pokud v této smlouvě není uvedeno jinak);
b) pokud výsledky plnění dodavatele vykazují vady, v důsledku kterých plnění dodavatele 

nesplňuje specifikace a požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a tyto vady nebyly 
dodavatelem odstraněny ve sjednaném termínu;

c) dodavatel neodstranil vady plnění a současně nedodal do 15 dnů po obdržení písemné výzvy 
objednatele k odstranění vady návrh náhradního řešení.

5. Odstoupení od těto smlouvy je účinné a smlouva zaniká s výjimkou ustanovení, která mají podle 
zákona nebo této smlouvy trvat i po ukončení platnosti smlouvy, dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní strané.

6. Předčasným ukončením platnosti této smiouvy nejsou dotčeny nároky na uplatnéní smluvních 
pokut, náhrady škody (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených objednatelem na 
realizaci nového zadávacího řízení), ochrany důvěrných informací a ostatních práv a povinností, 
založených touto smlouvou.

7 Nejpozději do 30 dnů od ukončení této smlouvy dohodou či odstoupením, provedou smluvní 
strany protokolárně vypořádání plnění provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena.

Článek XIII.
Oprávněné osoby

1.

2.

3.

Oprávněnými osobami jsou osoby uvedené v příloze č. 1 smlouvy.
Oprávněné osoby projednávají všechny záležitosti související s plněním dle této smlouvy, 
dohlížejí na provádění plnění dle těto smlouvy, zejména předávají a přijímají informace, podklady, 
jakož i výsledky plnění, apod.
Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé 
změně vyrozumět písemně druhou smiuvní stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhě 
smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

Článek XIV.
Bezpečnost informací

1. Dodavatel je při plnění předmětu smlouvy pro potřeby zajištění kybernetické bezpečnosti zejména 
povinen dodržovat níže uvedené požadavky:
a) nepoužívat zpřístupněné informační systémy jiným způsobem než pro potřeby plnění 
předmětu smlouvy,
b) realizovat plnění předmětu smlouvy pouze prostřednictvím pracovníků uvedených v příloze č.
2.

c) zabránit přístupu k informačním systémům zpřistupnéným objednatelem pro potřeby 
poskytování služby a k informacím v nich obsaženým neoprávněným osobám,
d) řešit požadavky a problémy bezpečnostního charakteru, vzniklé v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, s kontaktními osobami objednatele dle bodu 3 článku XIV.
e) v případě vzniku bezpečnostní události nebo bezpečnostního incidentu v průběhu plnění 
předmětu služby, postupovat při jejich zvládání podle pokynů objednatele a spolupracovat při 
nápravě,
f) po dobu plnění předmětu smlouvy realizovat potřebná bezpečnostní opatření, zejména dle 
výše uvedených bodů b) až e).

2. Služby specifikované v této smlouvě mohou poskytovat pouze autorizovaně osoby dodavatele. 
Tyto osoby se zúčastní bezpečnostního školeni objednatele, které se uskuteční do tří týdnů od 
podepsání smlouvy



3. Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami pro otázky bezpečnosti informací pro potřeby 
provádění díla jsou osoby uvedené v příloze č. 2.

4. Pokud dodavatel pro plnění předmětu díla bude potřebovat vzdálený přístup k dotčeným 
systémům Objednatele, pak, bude-li mu tento přístup umožněn, budou smluvní strany povinny 
postupovat podle přílohy 5 Smlouvy a s tím, že;

a) přístup bude umožněn pouze osobám dle bodu 2 článku XIV. Objednatel má právo tento 
přístup kdykoliv odepřít,

b) vzdálený přístup může být ze strany objednatele dozorován.

Článek XV.
Ochrana a zpracování osobních údajů

1 Při plnění této smlouvy se dodavatel vystříhá toho, aby jakkoli přišel do styku s osobními údaji, 
kterých je objednatel správce (dále jen „chráněné osobní údaje").

2. Bez ohledu na ustanovení bodu 1. tohoto článku může objednatel dodavateli na základě 
zvláštního písemného zmocnění (íistinnou či elektronickou formou, např. prostřednictvím service 
desku/help desku) a v jeho rámci povolit přístup k chráněným osobním údajům. Ve zmocnění 
objednatel výmezí:

a) rozsah a účel zpřístupnění chráněných osobních údajů,

b) dobu zpřístupnění chráněných osobních údajů,

c) případná zvláštní bezpečnostní opatření,

d) případné podmínky zapojení další osoby odlišné od autorizovaných osob dodavatele,

e) případné podmínky zhotovení kopií zpřístupněných chráněných osobních údajů včetně 
stanovení toho, jak s těmito chráněnými osobními údaji nakládat po uplynutí doby pro jejich 
zpřístupnění.

Pokud se tak stane, jedná se o zpracování z pověření správce dle článku 29 nařízení GDPR.

3. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, se kterými přijde do 
styku v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Dodavatel se zejména zavazuje:

a) s výjimkou uvedenou v bodě 2 tohoto článku, písm. e) nezhotovovat kopie osobních údajů,

b) osobní údaje využívat pouze pro účely plnění této smlouvy,

c) nesdělovat nebo nezpřístupňovat osobní údaje třetím stranám bez předchozího souhlasu 
objednatele,

d) zajistit, aby jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v 
souvislosti s plněním dle této smlouvy, byli zavázáni povinnosti mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, v jakém je mlčenlivostí vázán on sám, a aby tato povinnost mlčenlivosti trvala i po 
skončení jejich zaměstnání nebo provádění prací,

e) zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plněni dle této smlouvy, při styku nebo nakládání 
s osobními údaji nepořizovaly kopie osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu 
zničení, ztrátě či pozměnění osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím 
osobám.

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu, zda dodavatel plni své povinnosti dle tohoto článku.



článek XVI.
Závěrečná ujednání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro
ochranu osobních ůdajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy České
republiky.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných
dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a dodavatel
2 vyhotovení.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy;
Příloha č. 1 Specifikace oprávněných osob ze strany objednatele a dodavatele

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 21.3.2019, č.j. 3/3Z/2019

Schválení veřejně zakázky:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 4. 2019, č.j. 41/8R/2019

Schválení uzavření smlouvy:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10.6.2019, č. j. 74/12/R2019

Ve Zlíně dne 2 7 0^* 2019

objednatel

Mgr^ Aleš Dufek
náměstek prim^bra

Ve Zlíně dne to-ff





Příloha č. 1 - Specifikaci oprávněných osob ze strany dodavatele a objednatele:

Osoby oprávněné jednat za dodavatele:
ně moci

- ve věcech smluvních:

Smluvně pověřená osoba výkonem obchodních a servisních záležitosti dodavatele:

- manažer zakázky
- ve věcech řízení projektu:
- ve věcech technických:

Osoby oprávněné jednat za Objednatele:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Mgr. Aleš Dufek



Hi] Systémová řešení

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

jednatelem (dále jen „Společnosť)

zmocňuje

aby Společnost zastupov y za Společnost, a to i

tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

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;

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody podle

zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

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;

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;

jednat s orgány státní správy a samosprávy a s jakoukoii jinou osobou;

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;

uzavírat smír a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, vymáhat nároky,

přijímat plnění nároků a jejich plnění potvrzovat;

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

Společnost;
přijímat doručované písemnosti;



(j) právně jednat a činit jiné úkony za Společnost v souladu s právnim řádem České republiky.

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

uvedeného podpisového vzoru současně.

Zmocněnci přijetím této plné moci berou na vědomí, že jsou při jednání na základě této 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 jednání

s organizacemi, které jsou vlastněny státem.

Ve Zlíně dne 3.4.2018

I

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám:

Ve Zlíně dne 3.4.2018

Podpisový vzor:

Ověiovaci dolozU fío legalizaci
Podle ovéřovaci knihy posty: Zlin 1

Poř.t: ?í>e0l-01t)6-íj5S4

Vlastnoručně podspsal:
tatum a místo
Adresa oobvtu;

'
Druh a č, předl
Občanský prSkaz


