PROCESNÍ PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný/á
jméno a příjmení/obch. firma
r.č./ IČ
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sídlo/
podnikání
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rejstříku
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v obch. nebo
živnost. rejstříku

jméno a příjmení stat. orgánu
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zápis
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e-mail
zmocňuji advokáta
na adrese

JUDr. Daniela Š U L C E - č. ČAK 3325
Litevská 8/1174, 100 00 P R A H A 10 - VRŠOVICE
e-mail: sulc@juris.cz, www.juris.cz, tel.: 775 257 257

aby mne jako zmocnitele
ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti,
podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné námitky nebo rozklad a vzdával se jich,
vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů
zvláštní plné moci. Tuto uděluji i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, občanského
zákoníku, zákona o obchodních korporacích, trestního zákona, stavebního zákona, správního řádu a obecně
závazných právních předpisů upravujících zápisy v katastru nemovitostí.
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a pokud jich ustanoví
více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.
Zmocněnec je oprávněn podle této plné moci mým jménem jednat a vykonávat mým jménem všechna
práva a plnit všechny povinnosti ve věci:

Souhlasím, s tím, že podle smlouvy o právní pomoci a podle zákona č. 177/1996 Sb. náleží advokátovi
odměna za zastupování, kterou mu spolu s hotovými výlohami a náhradou za ztrátu času uhradím ihned, jakmile
mi bude vyúčtována, bez ohledu na to, zda byla přisouzena vůči odpůrci. Souhlasím s tím, že složím přiměřenou
zálohu. Souhlasím s tím, že za jednání s protistranou se nad rámec ust. §11 odst. 1 písm. i) zákona 177/1996 Sb.
považuje i písemná komunikace (dopisy, elektronická pošta apod.) mezi advokátem a protistranou a že za
takovou každou písemnou komunikaci, která se týká zastupované věci, náleží advokátovi odměna.
V Praze dne …………………………..

zmocnitel:………………………………………………………………………………….
Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu.
JUDr. Daniel ŠULC
advokát

