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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. Vojtěcha Mádra, advokátaJUDr. Vojtěcha Mádra, advokátaJUDr. Vojtěcha Mádra, advokátaJUDr. Vojtěcha Mádra, advokáta    
            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 14760 
 
aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, 
přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával 
uplatněné nároky, vzdával se nároku, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával 
se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, dědictví odmítal nebo 
neodmítal, jmenoval rozhodce a sjednával 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. Vojtěch Mádr  
    advokát 


