Vzor prezidiální plné moci pro ohlašování zařazení, vyřazení nebo změny zařazení zdravotnického
prostředku do úhradové skupiny a pro veškerá další jednání za výrobce zdravotnického prostředku
v rozsahu části VII. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů
Vzor této plné moci není závazný.
Plná moc může být předložena jako originál, úředně ověřená kopie, Ústav je však podle ustanovení §
39r odst. 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. povinen vyžadovat minimálně předložení kopie úředně
ověřeného zmocnění. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc zůstává po
předložení uložena na SÚKL.
Vzor plné moci:
PLNÁ MOC
Společnost/Podnikající fyzická osoba/Pan/Paní ……………
(vyberte příslušnou variantu s ohledem na skutečnost, je-li zmocnitelem právnická osoba, fyzická osoba
- podnikatel nebo fyzická osoba a tuto osobu dále řádně identifikujte)
jednající …… (uveďte osobu jednající za společnost, která bude níže podepisovat: titul, jméno a příjmení
této osoby + údaj o funkci)
(dále jen „zmocnitel“)
tímto zplnomocňuje
společnost/podnikající fyzickou osobu/pana/paní ……………
(vyberte příslušnou variantu s ohledem na skutečnost, je-li zmocněncem právnická osoba, fyzická osoba
- podnikatel nebo fyzická osoba a tuto osobu dále řádně identifikujte)
(dále jen „zmocněnec“)
ke všem jednáním podle části VII. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, a to ve vztahu ke všem zdravotnickým prostředkům, jejichž
výrobcem je zmocnitel.
Tato plná moc je udělena na dobu ……………
(Variabilní. Plná moc toto ustanovení může, ale nemusí obsahovat.).
V ……………….. dne ………
Zmocnitel:

vlastnoruční podpis osoby oprávněné za zmocnitele plnou moc udělit
Podpis musí být úředně ověřen!
.......................................................
titul, jméno a příjmení této osoby + u právnických osob údaj o funkci (např. jednatel)
název společnosti

Variabilně může být též uvedeno prohlášení zmocněnce, že zmocnění přijímá, datum a jeho podpis. Plná
moc toto ustanovení může, ale nemusí obsahovat.

