Plná moc
Advokáti

BRENNINGER WELNHOFER RIEDEL & PARTNER
(BWR & PARTNER)
RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE
MARGARETENSTR. 15, D-93047 REGENSBURG

jsou tímto zmocněni
__________________________________ ./. __________________________________
_________________________________________________________________________
1. k vedení sporů (mj. na základě §§ 81 atd. občanského soudního řádu (ZPO)) včetně oprávnění
pro podání a zpětvzetí žalob;
2. k podání žádostí o rozvod manželství a podání žádostí o následujících s rozvodem manželství
spojených záležitostech, k uzavření dohod v záležitostech manželských rozvodů, jakož i k podání
žádostí o poskytnutí informací o důchodových, popř. podobných sociálních zabezpečení;
3. k zastoupení a obhajobě v trestných a přestupkových řízeních (§§ 302, 374 trestního řádu (StPO))
včetně předběžných řízení, jakož i (v případě nepřítomnosti) k zastoupení na základě § 411 II
StPO a také s výslovným zplnomocnění na základě §§ 233 I, 234 StPO k podání žádostí na
potrestání, jakož k podání jiných žádostí na základě StPO a podání žádostí na základě zákona o
odškodnění za tresní stíhání, zejména pro obnosní řízení;
4. k zastoupení v dalších soudních sporech a při zastoupení ve veškerých mimosoudních jednání
(zejména v úrazových řízení k uplatnění nároků vůči pachatelům, držitelům motorých vozidel a
jejich pojišťoven);
5. k uzavření a zrušení smluvních poměrů a k podání a přijetí jednostraných projevů vůle, zejména k
podání řádných a mimořádných výpovědí v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi;
Toto zmocnění má platnost pro všechny instance a vztahuje se taktéž na veškeré vedlejší a
následující řízení, např. na vazbu a předběžné nařízení, stanovení nákladů, nucené řízení včetně
návazných zvláštních řízení (např. §§ 726-732, 766-774, 785, 805, 872ff ZPO atd.), dražbu, nucenou
správu, smírné řízení a úpadek, popřípadě řízení o insolvenci o majetku protistrany.
Toto zmocnění se vztahuje také na právo k podání a přijímání doručených písemností, právo k
zmocnění úplně nebo částečně zástupce (podzmocnění), ukončení právního sporu, také v rámci
mimosoudní dohody, smírního řízení, abandonu a uznání, k podání a zpětvzetí právních prostředků a
vzdávání se jich, k příjmu peněžních prostředků, cenin a listin, zejména k přijetí a správě, bez
omezení § 181 občanského zákoníku (BGB), sporného předmětu a úhrad nákladů nahraditelné
odpůrcem, státními justičními orgánmi nebo jinými subjekty, jakož i nahlížení do spisů.

_____________, dne ________
(Podpis)

