
Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová &&&& Mádr Mádr Mádr Mádr        
sídlo: Brno, Údolní 65, PSČ 602 00 
pobočka: Praha 1, Bolzanova 1, PSČ 110 00 
  
tel. kancelář: +420 731 485 431       
e-mail kancelář:  info@akkrm.cz 
www.akkrm.cz 
 

 
JUDr. Bohumíra Kestlová kestlova@akkrm.cz ID DS advokát: 6yv5fqn ID DS ins. správce: 4wdx4p5 
Mgr. Michaela Rotterová rotterova@akkrm.cz ID DS advokát: m73zmpp ID DS ins. správce: cwxycye 
JUDr. Vojtěch Mádr      madr@akkrm.cz ID DS advokát: dc4q2fb ID DS ins. správce: 6t9yvpi  

    
PLNÁ MOCPLNÁ MOCPLNÁ MOCPLNÁ MOC    

 
Já, níže podepsaný:  jméno / firma: jméno / firma: jméno / firma: jméno / firma:  

 datum narození, IČ: 

 bytem / sídlem:  

 jménem společnosti jedná:     

   
zmocňuji   JUDr. Bohumíru Kestlovou, advokátkuJUDr. Bohumíru Kestlovou, advokátkuJUDr. Bohumíru Kestlovou, advokátkuJUDr. Bohumíru Kestlovou, advokátku    
            Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová & MádrAdvokátní kancelář Kestlová, Rotterová & MádrAdvokátní kancelář Kestlová, Rotterová & MádrAdvokátní kancelář Kestlová, Rotterová & Mádr 
 se sídlem Brno, Údolní 65, PSČ 602 00 
 ev. č. ČAK Praha 3137 
 
aby mne obhajovala, resp. ve všech právních věcech zastupovala, aby vykonávala veškeré úkony, 
přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, uzavírala smíry a narovnání, uznávala 
uplatněné nároky, vzdávala se nároku, podávala opravné prostředky, námitky nebo rozklad a 
vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, dědictví 
odmítala nebo neodmítala, jmenovala rozhodce a sjednávala rozhodčí smlouvy, a to vše i tehdy, 
když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu 
práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu, soudního řádu 
správního, zákoníku práce, zákona o konkursu a vyrovnání, insolvenčního zákona a jako zvláštní 
plnou moc k 
    
    
    
    
 
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich 
ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Ve věcech, o nichž je vedeno soudní 
či rozhodčí řízení, náleží advokátovi coby odměna také náklady právního zastoupení přiznané 
soudem či jiným orgánem.  
 
V ______________ dne ________________ 
 
  
 klient 
Přijímám zmocnění. 
 
V Brně dne ________________ 
 
 JUDr. Bohumíra Kestlová 
    advokátka 


