PLNÁ

MOC

podle § 669 občanského zákoníku a podle § 38 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Já, níže podepsaný ………………,
nar. …………………. v místě: …………………….., rodné číslo: ………………..,
rodinný stav: ……………., trvalý pobyt …………………………………………………., t. č. ve
výkonu trestu v ……………., tímto uděluji plnou moc svému zmocněnci
panu …………………………..….,
nar. ………………. v ………………, rodné číslo: …………………., (dále jen „zmocněnec“),
trvalý pobyt: ……………………………………………..……, případně adresa pro doručování (lišíli se od adresy trvalého pobytu): ……………………………………………………,
aby jako můj zástupce učinil prohlášení za moji osobu
podle ust. § 669 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle § 38 zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
před Magistrátem města Liberec (civilní forma uzavření manželství),

že chci vstoupit do

manželství se snoubenkou
paní: ………………….……., rozená: ………………….…..,
nar.: ……………… v místě: ……………………., rodné číslo: …………,
rodinný stav: ………..……., trvalý pobyt: …………..................
Kontaktní adresa – adresa pro doručování: …………………………….
Dále prohlašuji, že jsme se spolu s mou snoubenkou dohodli na společném příjmení po uzavření
sňatku podle § 660 písm. a) ………… - ………………
a toto příjmení ponesou i naše společné děti: ………… – ………………. .

Prohlašuji, že mi nejsou známy překážky, které by nám bránily uzavřít manželství, navzájem známe
svůj zdravotní stav a zvážili jsme uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a
hmotné zajištění po uzavření manželství.
Jsem si vědom, že odvolání plné moci je účinné jen tehdy, dozví-li se o něm druhý snoubenec dříve,
než učiní svůj sňatečný projev vůle a že zmocněncem může být pouze zletilá fyzická osoba, jejíž
svéprávnost není v této oblasti omezena.
V …………..…., dne: ………………

…………………………………….
Podpis: ……(jméno, příjmení zmocnitele)

Místo pro úřední ověření podpisu:

Tuto plnou moc bez výhrad přijímám: …………(jméno a příjmení)
Podpis zmocněnce: ……………………………
V ……………………. . dne…………………………
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