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Já, níže podepsaný Český střelecký svaz

zmocňuji tímto

reg. Č. VSP/I-169/90-R, tČ oossgszo
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupený: Ing. Petrem Barochem, prezidentem

JUDr. Radka OndruŠe, advokáta
č. reg. čnr 10878
se sídlem Brno, Těsnohlídkova 9, PSČ: 613 00

aby mne zastupoval ve všech právních věcech, vykonával veškeré úkony a to
před fyzickými či právnickými osobami, správními úřady, státními orgány, soudy
v soudním YÍzenÍ, tak před orgány Činnými v trestním řízení. Dále advokáta
zmocňuji k tomu, aby přijímal doruČované písemnosti, podával opravné
prostředky, a to vše itehdy, kdyžje podle právních předpisŮ zapotřebí zvláštní
plné moci. Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a povinností podle občanského
soudního řádu, trestního řádu, jakož isprávního řádu a soudního řádu správního
a jako zvláŠtní plnou moc k zastupování k výkonu zadavatelských činností ve
smyslu zákona Č. L37l2006 Sb., o veřejných zakázkách, pozd. znénÍ, a to
zejména při přípravě, organizaci a administrativním zajištění veřejné zakázky
,,ČSS - nákup zaYízení pro bezobslužný provoz při vypouštění terčŮ pro brokovou
střelbu, výr. zn. ELFIPA'.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe
zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý jednal samostatně.
Současně souhlasím, aby advokát v dané věci opatřoval dŮkazy a tyto
vyhodnocoval za pomoci externích subjektŮ.

Prohlašuji, že mě v dané věci nezastupuje jiný advokát.

V Plzni dne 29. března 2OI3
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JUDr, Radek Ondruš advokát

sídlo: Brno. Těsnohlídkova 9, PSC: 613 00;
pobočka: Olbramkostel tZ+, PSČ: 67,1 5l;pobočka: Plzeň, Lobzy 1 109, PSČ: 315 00,

reg.č. CAK: l0 878; IC:71457623 DIC: CZ6706181240; číslo účtu: 27-446330207l0l00;
tel/fax: 545 570 592;' e-mail: podatelna@ondrus.eu


