
Příloha č. 4 k Opatření rektora R 384 

   

 

Vzory návrhů plných mocí  
a) 
 

PLNÁ MOC 
 

udělená dle opatření rektora JU č. R 384, k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické 
podepisování, v platném znění (dále jen „opatření“) 

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
IČO: 60076658 

zastoupena doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., rektorem 

(dále jen „zmocnitel“ nebo „JU“) 

 

tímto zplnomocňuje svého zaměstnance 

 

XXX 

trvale bytem: XXX 

rodné číslo: XXX 
(dále jen „zmocněnec“) 

 

k tomu, aby jakožto zmocněnec evidence ve smyslu výše uvedeného opatření zastupoval rektora JU při 
úkonech souvisejících s elektronickým podepisováním (především v rámci elektronického systému IS KP 
2014+ určeného pro administraci projektů operačních programů) veškeré projektové dokumentace projektu 
„XXX“, a to do okamžiku zahájení procesu výběru k financování. 

 

Zmocněnec je oprávněn především k elektronickému podepisování žádostí o podporu včetně příloh, žádostí 
o přezkum rozhodnutí či žádostí o změnu a námitek proti rozhodnutí výběrové komise. 

 

Zmocněnec bude činit úkony, jež jsou předmětem jeho zplnomocnění, pouze na základě předchozího 
písemného pokynu vydaného ve formě a za podmínek stanovených opatřením.  

 

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v mezích této plné moci žádného dalšího zmocněnce. 

 

Platnost plné moci: do XXX 

 

V Českých Budějovicích, dne ……….. 

............................................... 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.  

rektor 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

 

Zmocněnec toto zmocnění přijímá.  
 

V Českých Budějovicích, dne ………. 

............................................... 

XXX 
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Vzory návrhů plných mocí  
b) 
 

PLNÁ MOC 
 

udělená dle opatření rektora JU č. R 384, k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické 
podepisování, v platném znění (dále jen „opatření“) 

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
IČO: 60076658 

zastoupena doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., rektorem  

(dále jen „zmocnitel“ nebo „JU“) 

 

tímto zplnomocňuje svého zaměstnance 

 

XXX 

trvale bytem: XXX 

rodné číslo: XXX 
(dále jen „zmocněnec“) 

 

k tomu, aby jakožto zmocněnec evidence ve smyslu výše uvedeného opatření zastupoval rektora JU při 
úkonech souvisejících s elektronickým podepisováním (především v rámci elektronického systému IS KP 
2014+ určeného pro administraci projektů operačních programů) veškeré projektové dokumentace 
jakýchkoli projektů realizovaných v rámci dotačního titulu „XXX“, a to vždy do okamžiku zahájení procesu 
výběru daného projektu k financování. 

 

Zmocněnec je oprávněn především k elektronickému podepisování žádostí o podporu včetně příloh, žádostí 
o přezkum rozhodnutí či žádostí o změnu a námitek proti rozhodnutí výběrové komise. 

 

Zmocněnec bude činit úkony, jež jsou předmětem jeho zplnomocnění, pouze na základě předchozího 
písemného pokynu vydaného ve formě a za podmínek stanovených opatřením. 

 

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v mezích této plné moci žádného dalšího zmocněnce.  

 

Platnost plné moci: do XXX 

 

V Českých Budějovicích, dne ……….. 

............................................... 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

rektor 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

 

Zmocněnec toto zmocnění přijímá.  
 

V Českých Budějovicích, dne ………. 

............................................... 

XXX 
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Vzory návrhů plných mocí  
c) 
 

PLNÁ MOC 
 

udělená dle opatření rektora JU č. R 384, k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické 
podepisování, v platném znění (dále jen „opatření“) 

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
IČO: 60076658 

zastoupena doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., rektorem  

(dále jen „zmocnitel“ nebo „JU“) 

 

tímto zplnomocňuje svého zaměstnance 

 

XXX 

trvale bytem: XXX 

rodné číslo: XXX 
(dále jen „zmocněnec“) 

 

k tomu, aby jakožto zmocněnec administrace ve smyslu výše uvedeného opatření zastupoval rektora JU při 
úkonech souvisejících s elektronickým podepisováním (především v rámci elektronického systému IS KP 
2014+ určeného pro administraci projektů operačních programů) veškeré projektové dokumentace projektu 
„XXX“, a to od okamžiku zahájení procesu výběru k financování. 

 

Zmocněnec je oprávněn především k elektronickému podepisování rozhodnutí o poskytnutí dotace, žádostí 
o změnu, žádostí o přezkum rozhodnutí, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, informací o pokroku v realizaci 

projektu, zpráv o udržitelnosti a námitek. 

 

Zmocněnec bude činit úkony, jež jsou předmětem jeho zplnomocnění, na základě předchozího písemného 
pokynu vydaného ve formě a za podmínek stanovených opatřením. Zmocněnec může činit úkony, jež jsou 
předmětem jeho zplnomocnění, i bez předchozího písemného pokynu, a to v souladu s ustanovením čl. VI 
odst. 8 opatření; v takovém případě je vždy povinen nejprve náležitě zhodnotit všechny okolnosti i 

potenciální následky a rovněž posoudit jejich hospodárnost a soulad se zájmy JU. 

 

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v mezích této plné moci žádného dalšího zmocněnce.  

 

Platnost plné moci: do XXX 

 

V Českých Budějovicích, dne ……….. 

............................................... 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.  

rektor 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

 

Zmocněnec toto zmocnění přijímá.  
 

V Českých Budějovicích, dne ………. 

............................................... 

XXX 
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Vzory návrhů plných mocí  
d) 
 

PLNÁ MOC 
 

udělená dle opatření rektora JU č. R 384, k podávání a správě projektových žádostí vyžadující elektronické 
podepisování, v platném znění (dále jen „opatření“) 

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  

se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
IČO: 60076658 

zastoupena doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., rektorem 

(dále jen „zmocnitel“ nebo „JU“) 

 

tímto zplnomocňuje svého zaměstnance 

 

XXX 

trvale bytem: XXX 

rodné číslo: XXX 
(dále jen „zmocněnec“) 

 

k tomu, aby jakožto zmocněnec administrace ve smyslu výše uvedeného opatření zastupoval rektora JU při 
úkonech souvisejících s elektronickým podepisováním (především v rámci elektronického systému IS KP 
2014+ určeného pro administraci projektů operačních programů) veškeré projektové dokumentace 
jakýchkoli projektů realizovaných v rámci dotačního titulu „XXX“, a to vždy od okamžiku zahájení procesu 
výběru k financování. 

 

Zmocněnec je oprávněn především k elektronickému podepisování rozhodnutí o poskytnutí dotace, žádostí 
o změnu, žádostí o přezkum rozhodnutí, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, informací o pokroku v realizaci 
projektu, zpráv o udržitelnosti a námitek. 

 

Zmocněnec bude činit úkony, jež jsou předmětem jeho zplnomocnění, na základě předchozího písemného 
pokynu vydaného ve formě a za podmínek stanovených opatřením. Zmocněnec může činit úkony, jež jsou 
předmětem jeho zplnomocnění, i bez předchozího písemného pokynu, a to v  souladu s ustanovením čl. VI 
odst. 8 opatření; v takovém případě je vždy povinen nejprve náležitě zhodnotit všechny okolnosti i 

potenciální následky a rovněž posoudit jejich hospodárnost a soulad se zájmy JU. 

 

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v mezích této plné moci žádného dalšího zmocněnce.  

 

Platnost plné moci: do XXX 

 

V Českých Budějovicích, dne ……….. 

............................................... 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.  

rektor 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

 

Zmocněnec toto zmocnění přijímá.  
 

V Českých Budějovicích, dne ………. 

............................................... 

XXX 
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