PLNÁ MOC
registrační číslo: ……….
Udělená v souladu s ustanovením § 31 a násl. Občanského zákoníku, č. 40/64 Sb., v jeho platném znění

Zmocnitel: Obchodní jméno, IČ ……………, se sídlem …………………………., PSČ ………..
zastoupená …………………………………………………….
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v ……., oddíl ……., vložka …….
Zmocněnec: pan
CCF s.r.o., IČ 26890771, se sídlem Zlín 1, Dlouhá 74, PSČ 760 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42765
I.
Zmocnitel udělením této plné moci současně potvrzuje, že dnešního dne uzavřel se zmocněncem
Mandátní smlouvu ve smyslu ustanovení dle § 566 a násl Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a z důvodu, že
při vymáhání pohledávky bude jednat jménem zmocnitele a na jeho účet uděluje mu tuto plnou moc
s následujícím rozsahem zplnomocnění.
Zmocněnec je oprávněn provádět za zmocnitele tyto právní úkony v tomto rozsahu:
-

jednat s dlužníkem zmocnitele o zaplacení jeho splatné pohledávky
uzavírat s dlužníkem dohody o uznání závazků, sjednávat splátkové kalendáře s právem tyto písemné
dokumenty také jako zmocněnec zmocnitele v jeho zastoupení podepisovat
uzavírat všechny smlouvy a dohody podle Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, podle zákona o
cenných papírech, jakož i podle dalších obecně závazných právních předpisů
přijímat od dlužníka v hotovosti finanční plnění oproti vydání peněžního dokladu
dle ustanovení § 33a odst.1 pís.a) Občanského zákoníku udělit plnou moc jiné osobě, aby tato jednala za
zmocnitele v rozsahu tohoto oprávnění

II.
Za účelem činnosti zmocněnce dle této plné moci bude zmocnitel mu předávat veškeré písemné
doklady, které se vztahují k vymáhání předmětné pohledávky (zvláště faktury, dodací listy, pravomocné
rozhodnutí soudu atd.).
III.
Tuto plnou moc zmocněnec ve výše uvedeném rozsahu přijímá a zavazuje se tak zodpovědně plnit
veškeré úkoly pro něj z ní vyplývající.
Tuto plnou moc zmocnitel uděluje zmocněnci s platností a účinností ode dne podpisu této plné moci a
uzavírá se na dobu neurčitou.
Tato plná moc zanikne způsoby dle § 33b Občanského zákoníku.
Zmocnitel i zmocněnec, tímto souhlasně prohlašují, že udělení této plné moci a její přijetí je současně
dohodou o plné moci ve smyslu § 23 Občanského zákoníku.
V……………………., dne ……………..

zmocnitel

zmocněnec

