Plná moc
Já níže podepsaná(ý)

zmocňuji tímto advokáta č. ev. 10134
Mgr. Pavla Bobka, se sídlem 160 00 Praha 6, Muchova 9
aby mne obhajoval, resp. zastupoval ve věci

a vykonával tak veškeré úkony s tím související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával
žaloby, uzavíral narovnání a smíry, nebo je odmítal, uznával uplatněné nároky, nebo se jich vzdával, podával opravné
prostředky a vzdával se jejich uplatnění, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce,
sjednával rozhodčí smlouvy, podával návrhy na zápis do obchodního rejstříku. Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a
povinností stanovených celým právním řádem České republiky, případně též právními řády cizozemskými, včetně norem či
obyčejů práva mezinárodního, podle trestního řádu, přestupkového zákona, občanského soudního řádu, správního řádu,
notářského řádu, živnostenského zákona, pro řízení před justičními orgány, veškerými správními úřady, ostatními
veřejnoprávními i soukromoprávními institucemi, pro řízení o udělení patentu nebo jinou ochranu duševního vlastnictví i pro
další řízení na ochranu mých práv a svobod zaručených Ústavou ČR, zákony či mezinárodní smlouvou. Tuto plnou moc uděluji i
jako zvláštní plnou moc k : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beru na vědomí a souhlasím, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více,
souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Současně prohlašuji, že ve shora uvedené věci jsem neudělil plnou moc jinému
advokátu (sdružení advokátů či veřejné obchodní společnosti advokátů) a ani jiné osobě.
GDPR - Beru na vědomí a souhlasím se zpracováním osobních dat jejichž rozsah je v podrobnostech uveden
https://akbobek.cz/sluzby/gdpr-ochrana-osobnich-dat/. S obsahem jsem se seznámi/a před podpisem této plné moci
V Praze dne
Zastoupený:

Zmocnění přijímám dne
Mgr. Pavel BOBEK
advokát
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