
Plná moc pro SSL, QWAC a firemní certifikáty 
 

Zmocnitel (společnost /organizace):  .................................................................................... 

se sídlem: ..............................................................  IČ: ...................................... 

Zastoupená: 

jméno, příjmení: …………………………...………… 

datum narození: ……………………..……….……… 

funkce: *…….....................................………… 

adresa trvalého bydliště: * 

………………………………………………………………… 

Zastoupená (druhý zástupce): 

jméno, příjmení: …………………………...………… 

datum narození: ……………………..……….……… 

funkce: *…….....................................………… 

adresa trvalého bydliště: * 

…………………………......…………………………………

Zmocněnec1: 

Jméno a příjmení: 

E-mail: 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

         Podpis zmocněnce: 

 

Adresa trvalého bydliště: 

 

Číslo obč. průkazu: 

Název a číslo 

sekundárního průkazu: 

Jméno a příjmení: 

E-mail: 

Adresa trvalého bydliště: 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

Číslo obč. průkazu: 

          Podpis zmocněnce: 

 

 Název a číslo 

sekundárního průkazu: 

 

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc všem výše uvedeným zmocněncům (schvalovatelům) k 

oprávnění k zastoupení při: 

 

 Předkládání a schvalování žádostí o kvalifikované certifikáty pro autentizaci 

internetových stránek/ QWAC certifikáty. 

 

 Získání digitálního ekvivalentu firemní pečeti, razítka nebo úředního podpisu k 

vytvoření autenticity firemní internetové stránky/stránek. 

 

 Podpisu smlouvy o vydání QWAC certifikátu a podmínek pro používání vydaného 

QWAC certifikátu. Platné i pro alternativu QWAC PSD2 certifikátu. 

                                                 
* Nepovinný údaj 
1
 Zmocněnec nesmí být stejná osoba, která již byla zplnomocněna v Plné moci pro potvrzování periodicity. 
Doklady zplnomocněných musí být platné minimálně jeden rok.  



2 

 

 

 Předkládání a schvalování žádostí o ostatní typy SSL certifikátů pro společnost 

zmocnitele.  

 Samostatné jednání za příslušný útvar - podpis formuláře „Plná moc pro systémový 
certifikát a „Plná moc pro kvalifikovanou pečeť“ příslušného útvaru. 

 Samostatné jednání za příslušný útvar - podpis formuláře „Plná moc pro komerční 
technologický certifikát" zaměstnancům příslušného útvaru. 
 

QWAC a ostatní SSL certifikáty budou vydávány prostřednictvím Registrační autority I.CA 

umístěné v sídle společnosti I.CA.  

 

Zmocnění dle této plné moci je časově omezené na dobu platnosti původní smlouvy a 

příslušných dodatků. 

 

Plná moc musí být úředně ověřena (notářsky nebo klienti z ČR např. i přes Czech 

POINT) nebo elektronicky podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem dle 

eIDAS od všech zmocnitelů (musí být uvedeni ve výpisu z obchodního rejstříku) a 

zmocněnců.  

 

 
V ……………………….  dne………………..........  V ……………………….  dne……………….......... 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………   …………………………………………………………….  
jméno a podpis zmocnitele     jméno a podpis zmocnitele 

 
 


