
PLNÁ MOC 
 
 
Obchodní firma / jméno a příjmení:  
(pozn.: uveďte obchodní firmu u právnické osoby; jméno a příjmení u podnikající fyzické osoby) 
IČO: 
se sídlem: 
za kterou/kterého jedná: 
(pozn.: u právnické osoby uveďte jméno, příjmení a funkci osoby, která za právnickou osobu jedná a tuto plnou moc podepisuje) 
(dále jen „Zmocnitel“), 
 

tímto zmocňuje 
 
Mgr. Jakuba Málka, advokáta (dále jen „Zmocněnec“), ev. č. ČAK 18503, vykonávajícího advokacii 
ve společnosti PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., IČ: 282 55 283, se sídlem Sokolovská 668/136d, 
Karlín, 186 00 Praha 8, 
 
k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve všech soudních a jiných řízeních a při všech právních jednáních 
ve vztahu Zmocnitele ke státu České republice a orgánům veřejné moci ve všech věcech týkajících se 
opatření přijatých orgány veřejné moci v přímé či nepřímé souvislosti s šířením onemocnění COVID-
19 a následků těchto opatření pro Zmocnitele, včetně, nikoliv však výlučně, ve věcech nároků na 
náhradu skutečné škody, ušlého zisku, jakékoliv jiné újmy vzniklé Zmocniteli a dalších s tím 
souvisejících nároků Zmocnitele. 
 
Zmocněnec je zejména oprávněn vykonávat v zastoupení Zmocnitele veškerá právní jednání, přijímat 
doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, vymáhat nároky, uznávat 
uplatněné nároky, vzdávat se nároků, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, podávat opravné 
prostředky nebo námitky a vzdávat se jich.  
 
Tato plná moc se uděluje i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, zákona 
o zvláštních řízeních soudních, zákona o veřejných rejstřících, trestního řádu, soudního řádu správního, 
správního řádu, insolvenčního zákona, daňového řádu, zákoníku práce, krizového zákona a zákona o 
ochraně veřejného zdraví, jakož i podle všech ostatních procesněprávních předpisů České republiky. 
 
Zmocnitel výslovně souhlasí s tím, aby Zmocněnec zastupoval i jiné členy Českomoravského svazu 
minipivovarů z.s. ve věcech stejných či obdobných, v jakých je touto plnou mocí Zmocnitelem zmocněn. 
 
Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, aby místo něho jednal za Zmocnitele v rozsahu této 
plné moci. 
 
 
V ___________ dne __________ 
 
 
Za Zmocnitele: 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
[jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za Zmocnitele] 


