
PLNÁ MOC KUPUJÍCÍHO 
 

Já, níže podepsaný ....................................................................................................................., 

bytem / se sídlem ......................................................................................................................., 

IČ: ...................................................................., RČ: ................................................................., 

číslo OP: .........................................................., (dále jen „zmocnitel“), 

 
z m o c ň u j i  

 
jméno a příjmení: ......................................................................................................................., 

bytem .........................................................................................................................................., 

RČ: ................................................................., číslo OP: .........................................................., 

(dále jen „zmocněnec“), 

aby za mne jednal a zastupoval mne ve všech věcech týkajících se koupě motorového 
vozidla z nabídky prodávajícího - společnosti AutoESA a.s., IČ: 25627538, se sídlem K Učilišti 170, 
Praha 10, PSČ: 102 00 a ve věcech s tím souvisejících. Souhlasím, aby v této věci vykonával mým 
jménem a na můj účet veškerá právní jednání, zejména mne zastupoval v jednáních se společností 
AutoESA a.s. o koupi, zvolil předmět koupě, dojednával podmínky koupě vybraného vozidla včetně 
kupní ceny a způsobu její úhrady a splatnosti, uzavřel a podepsal kupní smlouvu na koupi vozidla, 
jakož i dokumenty s uzavřením kupní smlouvy související, zejména protokol o stavu vozidla, smlouvy 
na financování kupní ceny vozidla či pojištění vozidla a odpovědnosti za újmu způsobenou jeho 
provozem apod. Dále zmocněnce výslovně zmocňuji k zastupování mé osoby v řízeních u registru 
silničních vozidel souvisejících s koupí vozidla, a to řízeních o zápisu vozidla, změny vlastníka či 
provozovatele vozidla či změny jakéhokoli jiného údaje týkajícího se vozidla v registru silničních 
vozidel. Souhlasím, aby v těchto věcech činil mým jménem veškeré úkony a úkony související, 
zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, vzdával se odvolání, nahlížel do 
spisů či jiných dokumentů týkajících se vozidla, přebíral technický průkaz, osvědčení o registraci 
vozidla a registrační značky nebo zajišťoval vystavení duplikátu technického průkazu či osvědčení o 
registraci vozidla, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů potřeba zvláštní plné moci. 
 
 Tato plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena. Zmocněnec je oprávněn 
udělit plnou moc třetí osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to včetně plné moci k 
zastupování v řízeních u registru vozidel. Výslovně souhlasím, aby zmocněnec udělil dále plnou moc 
k zastupování v řízeních u registru vozidel zejména společnosti AutoESA a.s. 
 

Beru na vědomí, že tato plná moc zanikne, bude-li mnou odvolána nebo zmocněncem 
vypovězena. V tomto případě je zmocněnec povinen učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby 
zmocnitel neutrpěl újmu na svých právech. 
 
V _________________ dne _______________ 
 
 

........................................................... 
  úředně ověřený podpis zmocnitele 

 
 
 
 

Plnou moc přijímám. 
 
 

........................................................... 
   podpis zmocněnce 


	Plnou moc přijímám.

