
Nejedná se o formulář určený k vyplnění. Jde o pomůcku, která je 
vodítkem pro vystavení plné moci.

PLNÁ MOC

…………………………… (zde bude uveden zmocnitel, tj. ten, kdo plnou moc vystavuje, což
může být
 např. držitel rozhodnutí  registraci léčivého přípravku, je-li léčivý přípravek registrován
 dovozce  nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely
dovozce  nebo tuzemský výrobce léčivého přípravku, je-li jím dovážený nebo vyráběný léčivý 
přípravek používán na území České republiky v rámci specifického léčebného programu  nebo 
jiný předkladatel specifického léčebného programu
dále osoby uvedené v § 39f zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů
 uvést název zmocnitele , IČ, sídlo, popř.další identifikační údaje
(dále jen „zmocnitel“)
zplnomocňuje tímto ve smyslu § 33 a § 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů,
( Pozn. Je nutné rozlišit zmocnění podle § 33 a § 34 správního řádu a pověření podle § 
30 odst.3 správního řádu. To by mělo být vždy z dokumentu jasné)

…………………………….. (zde bude uveden zmocněnec, a to může být:
a) buď PRÁVNICKÁ OSOBA – tj. společnost - uvést název zmocněné společnosti,IČ,  sídlo,
popř. další identifikační údaje
b) nebo FYZICKÁ OSOBA - tj. pan/paní - uvést celé jméno zmocněnce, bydliště,
popřípadě je možné uvést další identifikační údaje
(dále jen „zmocněnec“)
(Pozn. Podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, který je v účinnosti v ČR od 1.1.2006 může mít účastník správního 
řízení v téže věci současně POUZE JEDNOHO ZMOCNĚNCE !!
Pokud zmocňuje zmocnitel fyzickou osobu a identifikuje ji jménem,a příjmením a 
adresou, bude doručováno na tuto adresu. Jestliže si zmocnitel přeje, aby bylo 
doručováno na adresu jinou (tzv.kontaktní adresa), uvede tuto skutečnost v plné moci. 
Rovněž to může být sděleno dodatečně zmocněnou osobou)

k …………………………
( rozsah zmocnění tj. specifikace úkonů, které bude zmocněnec oprávněn za zmocnitele konat 
– může být různý
a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část správního řízení ( například „k 
nahlédnutí do spisu vedeného ve správním řízení“ , vzdání se práva odvolání, k podání 
odvolání ve správním řízení sp.zn.suklsXXXX/2009, k podání žádosti o stanovení výše a 
podmínek úhrady léčivého přípravku XY, kód 111111

b) pro celé jedno konkrétní řízení např.
 pro správní řízení o stanovení maximální ceny léčivého přípravku XY, kód 11111111, 
pro správní řízení o změně stanovené maximální ceny léčivého přípravku XY, kód 11111111, 
pro správní řízení o zrušení stanovení maximální ceny léčivého přípravku XY, kód 11111111



pro správní řízení o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku XY, kód 111111 
pro správní řízení o změně  stanovené výše a podmínek úhrady léčivého přípravku XY, kód 
111111
pro správní řízení o zrušení stanovené výše a podmínek úhrady léčivého přípravku XY, kód 
111111
apod. ( dále přicházejí ještě v úvahu společná)

c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo 
bez omezení e kterým bude zmocněnec zmocněn
(Pozn. Podle ustanovení § 33 odst. 2 písm.c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů,  který je v účinnosti v ČR od 1.1.2006 musí být podpis na plné moci 
udělené v  rozsahu uvedeném pod bodem c) úředně ověřen )

(Pozn.- Podle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů,  který je v účinnosti v ČR od 1.1.2006 může zmocněnec udělit plnou 
moc jiné osobě, aby místo něho jednala, jen je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak 
může učinit.)

Tuto skutečnost musí uvést v textu plné moci, např.:
Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za zmocnitele jednala, a to
v rozsahu stanoveném v této plné moci.
Z této další plné moci však musí být jasně patrné, že další zmocněnec bude jednat právě na 
základě tohoto substitučního zmocnění

V Praze dne … (uvést datum vystavení plné moci)
…………………………..
Čitelné jméno a příjmení zmocnitele + podpis 

(Podpis musí být notářsky ověřen a plná moc musí být podepsána osobou oprávněnou jednat
za zmocnitele, např. jednatelem společnosti, prokuristou, pověřenou osobou, členem
představenstva apod. pouze pokud se jedná o neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která 
budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu před Ústavem v oblasti cen a 
úhrad – viz. § 33 správního řádu. V těchto případech je potřeba plné moci v listinné podobě.)

Dále může být uvedeno prohlášení zmocněnce, že zmocnění přijímá, a k tomu datum
(nepovinné), např.:

Tuto plnou moc přijímám.
…………………………..
Datum a  podpis zmocněnce




