PLNÁ

MOC

Níže podepsaná:
nar.
bytem
(dále též jen “zmocnitel”)
na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené se společností Advokátní
kancelář Klára Samková s.r.o., IČ 283 86 671, se sídlem Praha 2, Španělská 742/6, PSČ 120
00, Česká republika, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 137 918, (dále též jen “společnost”),
pověřuje tímto společnost Advokátní kancelář Klára Samková s.r.o., IČ: 283 86 671,
vyřizováním právní věci:
zastupování ve věci vedené u Okresního soudu Plzeň – město, sp. zn. 30 C 190/2018, pro
zaplacení 29.125,- Kč s příslušenstvím
a k tomuto účelu jí uděluje oprávnění zastupovat zmocnitele a činit jeho jménem veškeré
hmotněprávní i procesněprávní úkony v řízeních a při jednáních jakéhokoli charakteru se
všemi právnickými i fyzickými osobami, státními orgány a institucemi, která se jej týkají,
včetně přijímání písemností.
V rámci shora uvedeného pro případ, kdy by pro konkrétní případ či úkon zvláštní předpis
nepřipouštěl výkon advokacie jménem společnosti (§ 15 odst. 4 zák. č. 85/1996 Sb., o
advokacii), zmocnitel zmocňuje ke svému zastupování společníka společnosti, advokátku
zapsanou v seznamu ČAK pod č. 3005,

JUDr. Kláru A. SAMKOVOU, Ph.D.
Zmocnitel zmocňuje advokátku, aby mne zastupovala ve všech právních věcech, aby vykonávala veškeré úkony,
přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, uzavírala smíry a narovnání, uznávala uplatněné,
vzdávala se nároků, podávala opravné prostředky nebo námitky a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění
nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, zpracovávala právní rozbory, jmenovala rozhodce a sjednávala
rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní
plné moci. Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a povinností podle Občanského soudního řádu, správního řádu
a trestního řádu a soudního řádu správního

V Praze dne
_________________________
zmocnitel
Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:
JUDr. Zuzanu Suchou Balogh, Mgr. Lenku Boudovou, Mgr. Alenu Jelínkovou, Mgr. Lucii Fickovou
Krobotovou, JUDr. Michalu Rabiňákovou, Mgr. Luciu Ščerbovou

____________________________________
JUDr. Klára A. Samková, Ph.D., jednatelka
Advokátní kancelář Klára Samková s.r.o.

