
 
 
 

PLNÁ MOC 
 
Název/Firma:    
Sídlo:     
IČ:     
DIČ:     
Zápis v OR:    
Jednající osoba:   
(dále jen „Zmocnitel“) 
 
tímto zmocňuje 
 
Jméno a příjmení:   
Bydliště:    
Datum narození:   
Funkce:    
(dále jen „Zmocněnec“) 
 
 
Varianta 1.1.:  
aby za něj jednal, podepisoval, činil jiné právní úkony a zastupoval ho při vyřizování veškerých celních 
záležitostí.  
 
Varianta 1.2.:  
aby za něj jednal, podepisoval, činil jiné právní úkony a zastupoval ho při vyřizování celních záležitostí do 
maximální hodnoty  ,- Kč.  
 
Varianta 2.1. 
Zmocněnec je oprávněn se v rozsahu této plné moci nechat zastoupit dalším zmocněncem. 
 
Varianta 2.2. 
Zmocněnec není oprávněn zmocnit k jednání na základě této plné moci další osoby. 
 
Varianta 3.1.:  
Plná moc se uděluje na dobu určitou do    . 
 
Varianta 3.2.:  
Plná moc se uděluje na dobu neurčitou.  
 
 
V  dne:  
 
 
………………………………………………….. 
[Jednající osoba] 
Zmocnitel 
 
Svým vlastnoručním podpisem přijímám tuto plnou moc. 
 
V  dne:  
 
 
………………………………………………….. 
Zmocněnec 

Uvede se limitace pro rozsah oprávnění nejprve 
číselným údajem, následně rovněž slovy. 

Vyplnit identifikační údaje osoby, 
oprávněné jednat. Do bydliště se uvede 
bydliště uvedené v průkazu totožnosti. Do 
pole funkce se uvede funkce dané osoby 
v konkrétní společnosti. Pokud se jedná o 
externí osobu, pole se vyškrtne. 

 

Vyplnit identifikační údaje podle 
obchodního rejstříku. V případě smluvní 
strany – fyzické osoby – se uvede alespoň 
jméno a příjmení, datum narození a místo 
bydliště. U fyzické osoby podnikatele se 
uvede alespoň jméno, příjmení, místo 
podnikání a IČ. 
společnosti. Pokud se jedná o externí 
osobu, pole se vyškrtne 

 

Dojde k výběru z daných 
variant. Varianty prvního a 
druhého řádu lze vzájemně 
libovolně kombinovat. Nikoliv 
však varianty stejného řádu. 
 

Uvede se datum platnosti plné moci.  



 
 
 

 
Příklad č. 1 

 
PLNÁ MOC 

 
Název/Firma:    …………………………………………….. 
Sídlo:     …………………………………………….. 
IČ:     …………………………………………….. 
DIČ:     …………………………………………….. 
Zápis v OR:    …………………………………………….. 
Jednající osoba:   ……………………………………………… 
(dále jen „Zmocnitel“) 
 
tímto zmocňuje 
 
Jméno a příjmení:   ……………………………………………… 
Bydliště:    ………………………………………….….. 
Datum narození:   …………………………………………..... 
Funkce:    ……………………………………………... 
(dále jen „Zmocněnec“) 
 
 
 
aby za něj jednal, podepisoval, činil jiné právní úkony a zastupoval ho při vyřizování celních záležitostí 
do maximální hodnoty …………………..,- Kč, slovy……………………………………………………………..  
 
Zmocněnec je oprávněn se v rozsahu této plné moci nechat zastoupit dalším zmocněncem. 
 
Plná moc se uděluje na dobu určitou do vrácení karnetu ATA Hospodářské komoře České republiky.  
 
 
 
V ……………………….....dne: ………………….. 
 
 
………………………………………………….. 
[Jednající osoba] 
Zmocnitel 
 
Svým vlastnoručním podpisem přijímám tuto plnou moc. 
 
V…………………………….dne: ………………….. 
 
 
………………………………………………….. 
Zmocněnec 
 
 
 
 



 
 
 

 
Příklad č. 2 

PLNÁ MOC 
 
Název/Firma:    …………………………………………….. 
Sídlo:     …………………………………………….. 
IČ:     …………………………………………….. 
DIČ:     …………………………………………….. 
Zápis v OR:    …………………………………………….. 
Jednající osoba:   ……………………………………………… 
(dále jen „Zmocnitel“) 
 
tímto zmocňuje 
 
Jméno a příjmení:   ……………………………………………… 
Bydliště:    ………………………………………….….. 
Datum narození:   …………………………………………..... 
Funkce:    ……………………………………………... 
(dále jen „Zmocněnec“) 
 
 
 
aby za něj jednal, podepisoval, činil jiné právní úkony a zastupoval ho při vyřizování veškerých celních 
záležitostí.  
 
Zmocněnec není oprávněn zmocnit k jednání na základě této plné moci další osoby. 
 
Plná moc se uděluje na dobu neurčitou 
 
 
V ……………………….....dne: ………………….. 
 
 
………………………………………………….. 
[Jednající osoba] 
Zmocnitel 
 
Svým vlastnoručním podpisem přijímám tuto plnou moc. 
 
V…………………………….dne: ………………….. 
 
 
………………………………………………….. 
Zmocněnec 


