
PLNÁ MOC 
 

[obchodní firma], IČO: [ ], se sídlem [ ], vedená u [Městského/Krajského] soudu v [ ], oddíl [ ], vložka [ ] 
 
(dále společně jen „Zmocnitel“) 
 

tímto zmocňuje 
 

pana Jana Šuráně, nar. 8. září 1956, bytem Schnirchova 1513/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen 
„Zmocněnec“), 
 
aby Zmocnitele jakožto člena spolku Českomoravský svaz minipivovarů z.s., IČO: 22902953, se sídlem 
Podskalská 365/10, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 59431 (dále jen „Spolek“), zastoupil a hlasoval za Zmocnitele na valné hromadě Spolku 
konané dne 27. 11. 2018 od 12:30 hod. v restauraci U Medvídků, Na Perštýně 7, 100 01 Praha 1, Česká republika, 
a to podle následujících instrukcí (Vaše stanovisko zakroužkujte): 
 
Schválení programu jednání dle pozvánky ze dne 25. 10. 2018  Pro Proti Zdržet se 
 
Schválení nových stanov Spolku1      Pro Proti Zdržet se 
 
Schválení členských příspěvků na rok 2019 dle návrhu prezidia2  Pro Proti Zdržet se 
 
Schválení přijetí nově přihlášených členů     Pro Proti Zdržet se 
 
V ostatních bodech programu jednání budou jejich závěry brány na vědomí, případně se Zmocněnec při hlasování 
za Zmocnitele zdrží hlasování. 
 
Zmocněnec je dále zmocněn k jakýmkoliv právním jednáním a rozhodnutím, jež souvisejí nebo jsou nutné 
pro výše uvedený účel, a to i kdyby bylo k těmto úkonům dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. 
 
Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci zástupce, aby místo něho jednal za Zmocnitele 
v rozsahu této plné moci. 
 
 
V ………………. dne ……………….            
 
za [obchodní firma]: 
 
 
________________________  
[jméno a příjmení], 
[funkce] 
 
 
Tuto plnou moc v celém jejím rozsahu přijímám. 
 
 
 
________________________ 
Jan Šuráň 

                                                      
 
1 ve znění rozeslaném na e-mailové adresy členů uvedené v seznamu členů po rozeslání pozvánek na valnou hromadu 
2 činní členové: 5.000,- Kč, přispívající členové: 5.000,- Kč (s možností individuálního sjednání vyššího příspěvku, který 
musí být schválen prezidiem) a čestní členové: 0,- Kč 


