
 

Plná moc 
 

udělená v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

 
Já, níže podepsaný jako zmocnitel (dále jen „Zmocnitel): 

jméno a příjmení:  ______________________________  nar.:   _____________  

bydlištěm:  ulice:  ______________________________  číslo popisné:  ______   

 město:  ______________________________  PSČ:  _____________  

 

jako zákonný zástupce nezletilého dítěte (dále jen „Dítě“): 

jméno a příjmení:  ______________________________  nar.:   _____________  

bydlištěm:  ulice:  ______________________________  číslo popisné:  ______   

 město:   ______________________________  PSČ:  _____________  

 

uděluji plnou moc a zmocňuji níže uvedené zmocněnce (dále jen „Zmocněnci“), 

 
kdy k rozsahu zástupčího oprávnění jako Zmocnitel uvádím, že jednotlivé Zmocněnce 

opravňuji k tomuto právnímu jednání – k převzetí Dítěte ze školní družiny Základní školy 

Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč, příspěvková organizace, IČO: 47438487, se 

sídlem Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice (dále jen „Škola“). 

 

Ostatní ujednání: 

1) Zmocnitel a Zmocněnci ujednali, že převzetím Dítěte ze Školy přebírají jednotliví Zmocněnci 

odpovědnost za Dítě. 

2) Zmocněnci přijetím Plné moci udělují svůj výslovný souhlas, že pedagogický pracovník Školy je 

oprávněn prověřit údaje uvedené na Plné moci za účelem ověření totožnosti Zmocněnců, kdy 

Zmocněnci jsou k výzvě pedagogického pracovníka povinni předložit průkaz totožnosti. 

3) Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zmocnitel udělil Plnou moc Zmocněnci, kterým je 

jeho nezletilý syn/nezletilá dcera, je shora uvedené právní jednání povahou přiměřené jeho 

rozumové a volní vyspělosti. 

4) Zmocnitel a Zmocněnci ujednali trvání zmocnění na dobu neurčitou, případně do jejího odvolání 

jednou ze stran. 

 
Zmocněnci: 
 
Zmocněnec č. 1: 
jméno a příjmení:  ______________________________  nar.:   _____________  

bydlištěm:  ulice:  ______________________________  číslo popisné:  ______   

 město:  ______________________________  PSČ:  _____________  

Zmocněnec č. 1 Plnou moc ve výše uvedeném rozsahu podpisem na listině přijímá. 

 

V _______________________ dne __ . __ . 202___  _______  podpis:  ___________  

 



 

Zmocněnec č. 2: 
jméno a příjmení:  ______________________________  nar.:   _____________  

bydlištěm:  ulice:  ______________________________  číslo popisné:  ______   

 město:  ______________________________  PSČ:  _____________  

Zmocněnec č. 2 Plnou moc ve výše uvedeném rozsahu podpisem na listině přijímá. 

 

V _______________________ dne __ . __ . 202___  _______  podpis:  ___________  

 
Zmocněnec č. 3: 
jméno a příjmení:  ______________________________  nar.:   _____________  

bydlištěm:  ulice:  ______________________________  číslo popisné:  ______   

 město:  ______________________________  PSČ:  _____________  

Zmocněnec č. 3 Plnou moc ve výše uvedeném rozsahu podpisem na listině přijímá. 

 

V _______________________ dne __ . __ . 202___  _______  podpis:  ___________  

 
Zmocněnec č. 4: 
jméno a příjmení:  ______________________________  nar.:   _____________  

bydlištěm:  ulice:  ______________________________  číslo popisné:  ______   

 město:  ______________________________  PSČ:  _____________  

Zmocněnec č. 4 Plnou moc ve výše uvedeném rozsahu podpisem na listině přijímá. 

 

V _______________________ dne __ . __ . 202___  _______  podpis:  ___________  

 
Zmocněnec č. 5: 
jméno a příjmení:  ______________________________  nar.:   _____________  

bydlištěm:  ulice:  ______________________________  číslo popisné:  ______   

 město:  ______________________________  PSČ:  _____________  

Zmocněnec č. 5 Plnou moc ve výše uvedeném rozsahu podpisem na listině přijímá. 

 

V _______________________ dne __ . __ . 202___  _______  podpis:  ___________  

 
Zmocnitel  v _________________________ dne __ . __ . 202___ 
 
 
________________________________ 
vlastnoruční podpis Zmocnitele 
 

Aktualizační tabulka – školní rok a podpis Zmocnitele 

    

    
 


