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PLNÁ MOC 
 
Pan(í) : ………………………………… 
Rodné č./Dat. nar. : ………………………………… 
IČ : ………………………………… 
Bytem/Sídlo : ………………………………… 
   ………………………………… 
 
 
Název : ………………………………… 
Zastoupený : ………………………………… 
IČ : ………………………………… 
Sídlo : ………………………………… 
  ………………………………… 
  
pověřuji/pověřujeme a zmocňuji/zmocňujeme 
 JUDr. Milenu Novákovou 
 advokáta, č. osvědčení advokáta 6204 
 se sídlem Český Krumlov, Rooseveltova 37 
 
aby mne/nás zastupoval ve věci 
 
………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………....., 
 
a to tak, že bude poskytovat právní rady, zpracovávat rozbory, sepisovat smlouvy a jiné listiny, zastupovat v řízení před soudy, orgány 
státní správy, popřípadě v řízení a jednání před jinými orgány, vykonávat veškeré úkony a právní jednání, přijímat doručované písemnosti, 
podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat stížnosti, opravné 
prostředky, námitky, nebo rozklad a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, a to vše i tehdy, když 
je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc se uděluje i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, 
občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních, správního řádu, zákoníku práce, zákona o konkursu a vyrovnání, 
insolvenčního zákona, zákona o správě daní a poplatků a daňového řádu, jakož i ke všem úkonům a právním jednáním činěných ve věci 
podání návrhu na nařízení exekuce a exekučního řízení.  

Zmocněný advokát je výslovně oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele. 

Zmocniteli je známo, že podle smlouvy o poskytování právní pomoci náleží advokátovi odměna za tuto právní službu spolu s hotovými 
výdaji a náhradou za promeškaný čas dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., v pozdějším znění. Zmocnitel byl s účtováním seznámen. 
Zákonné poučení v případě, že zmocnitel je spotřebitel: Česká advokátní komora byla dne 05. 02. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. 

 
V ………………..……………. dne……………………….        
 
 
 
          ………………………..………….. 
 
Tuto plnou moc přijímám 


