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ÚVOD  

 

 

 

 

Právní písemnosti  

Ať pracujeme v podniku, nebo jen občas v soukromém životě vyřizujeme různé záležitosti, může se  
stát, že budeme muset napsat dopis, který má charakter jednoduché právní písemnosti. Tyto  

písemnosti můžeme vyhotovovat buď sami, nebo s pomocí právníka, kterého bychom měli využívat  

především ke složitějším právním úkonům.  
 

Základní požadavky na právní písemnosti  

- aby byly právní úkony průkazné a závazné, musí být doloženy písemně 

- používáme formát A5 na šířku nebo A4 na výšku  

- některé písemnosti můžeme vyhotovovat sami na čistý papír, popřípadě můžeme využít  

formulářů 
 

Bez pomoci právníka můžeme sami vyhotovit:  

- plnou moc  

- dlužní úpis  

- potvrzenku  
 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PÍSEMNOSTI  
Plná moc  

- vyhotovuje ji FO nebo PO, jestliže se chce nechat zastupovat v určitém jednání  

- můžeme si ji napsat buď sami, nebo v některých institucích dostaneme předtištěný  

formulář 

- zmocnitel – osoba, která dává plnou moc k právním úkonům (zastupovaný)  

- zmocněnec – osoba, která plnou moc dostává (zastupující)  
 

zmocnitel                                                      zmocněnec  

                                  plná moc                      
 

Náležitosti plné moci  

- nadpis Plná moc  

- jméno, datum narození (rodné číslo) a adresu zmocnitele (mezi fyzickými osobami) nebo  
jméno, funkci v zaměstnání a název a adresu firmy zmocnitele (podniková plná moc)  

- jméno, datum narození (rodné číslo) a adresu zmocněného nebo jméno, funkci  

v zaměstnání, název a adresu firmy zmocněného  

- rozsah a obsah zmocnění (přesný popis, k čemu je zmocněn, případně doba, po kterou  

zmocnění platí nebo doložka o vypověditelnosti)  

- místo a datum vystavení (měsíc uvést slovy)  

- vlastnoruční podpis zmocnitele (občas musí být notářsky ověřený)  
 

Druhy plné moci  

1) osobní plná moc  

- občan se nechá zastupovat jiným občanem k jednorázovému úkonu  

- např. k převzetí mzdy, k zastupování na úřadu  



 

 

 

2) podniková plná moc – podnikové pověření  

- zaměstnanec podniku je pověřen k jednorázovému úkonu, který souvisí s fungováním  

podniku  

- např. uzavření smlouvy  
 

3) procesní plná moc  

- je to zmocnění k zastoupení u soudu  
 

4) prokura = obchodní plná moc  

- opravňuje zmocněnce = prokuristu /FO, zaměstnanec podniku/ ke všem úkonům při  

provozu podniku  

- zkratka pro prokuristu je ppa  
 

5) generální plná moc  

- je určena ke všem právním úkonům  
 

6) speciální plná moc  

- je určena k provedení určitého právního úkonu   
 

7) kolektivní plná moc  

- plná moc, která opravňuje několik osob k jednání či uzavření určité smlouvy  
 

Zánik plné moci  

- odvoláním zmocnitelem 

- vypovězením zmocněncem 

- provedením úkolu, kterého se týkala 

- uplynutím doby, pro kterou byla určena 
 

Vzor osobní plné moci  

Plná moc  
 

Zmocňuji svého otce Jana Novotného, bytem Helsinská 199, 380 08 Benešov, narozeného 11.  

listopadu 1960, č. OP 111 111 111, aby za mne vyzvedl mzdu za březen 201x v podniku AAA, s. r.  
o. (Budějovická 123, 330 39 Benešov).  
 

Benešov 25. dubna 201x  
 

(vlastnoruční podpis)  
 

Jaroslava Novotná  

Helsinská 199  

390 08  Benešov  



 

 

 

Vzor podnikové plné moci  
 

Jitona Soběslav, a. s., Wilsonova 222/25, 392 01 Soběslav  
 

Z M O C N Ě N Í  
 

Já, níže podepsaný Ing. Roland Černohorský, manažer tuzemského prodeje, zmocňuji obchodního  

zástupce Ing. Jana Černého k tomu, aby podepsal Smlouvu o zajištění dřevěných palet a jejich dovoz  

do skladu v Českých Budějovicích.  
 

Pověřuji ho k veškerým nutným jednáním a úkonům spojených s uzavřením této smlouvy jménem  

akciové společnosti Jitona, Wilsonova 222/25, Soběslav.  
 

Soběslav 2. března 201x  
 

(vlastnoruční podpis manažera)  
 

 

Zmocnění přijímám.  

V Soběslavi dne 4. března 201x  
 

(vlastnoruční podpis obchodního zástupce)  
 

 

Dlužní úpis  
 

- smlouva o půjčce  

- listina potvrzující dluh, jeho výši a podmínky splácení, abychom se vyhnuli případným  

problémům   

- díky této smlouvě přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména  
peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby   

- dlužní úpis jako takový v podstatě chrání toho, kdo půjčuje, aby dostal zpět, co půjčil 

- při půjčce peněžité lze dohodnout úroky   

- smlouva nemusí být písemná, ale pokud nebude existovat ani písemné potvrzení o  

uzavření smlouvy o půjčce (dlužní úpis) bude se existence půjčky obtížněji prokazovat  

- účastníci – půjčitel (osoba, která peněžní částku nebo věc půjčuje), vypůjčitel (osoba,  

která si částku nebo věc půjčuje)  
 

věřitel                                             dlužník  

              půjčka /peníze, věc/  
 

                    dlužní úpis  
 

Náležitosti dlužního úpisu  

- potvrzení dlužníka o zapůjčené částce (částka má být uvedena číslicemi i slovy)  

- jméno a adresu věřitele  

- závazek věřitele zapůjčený obnos vrátit (kdy započne splácení dluhu, lhůty jednotlivých  
splátek, výše jednotlivé splátky a úroku)  

- vlastnoruční podpis dlužníka, jeho jméno, datum narození a adresu  



 

 

 

Vzor  

 

 

 

 

 

Dlužní úpis  
 

Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila a osobně v hotovosti převzala od Ivany Novákové, bytem  

Pardubická 42, Hradec Králové 391 75,  
 

25.000,-- Kč, slovy Dvacetpěttisíc korun českých.  
 

Částku vrátím v pěti splátkách po 5.000,-- Kč, vždy do šestého v měsíci. První složím v červnu t. r.  

Půjčka je bezúročná.  
 

Hradec Králové 2. května 201x                                                              

                                                                                                                     (vlastnoruční podpis)  

Lucie Janouchová  

Brněnská 44  

391 75  Hradec Králové  
 

 

 

Potvrzenka (kvitance) 
 

- potvrzenka neboli stvrzenka či kvitance je doklad, který většinou potvrzuje převzetí  

peněžní částky nebo případně nějaké věci  

- v praxi se používají pro příjem a výdaje peněz samopropisovací formuláře  
 

věřitel                                      dlužník /příbuzný, kamarád/  

             půjčka /peníze, věc/  
 

                  dlužní úpis  
 

 

        splátka půjčky (i částečně)  
 

                   potvrzenka  
 

Náležitosti potvrzenky  

- potvrzení o převzetí částky, a to číselně i slovně vyjádřené  

- jméno a adresu předávajícího  

- důvod předání  

- místo a datum vystavení (měsíc uvést slovy)  

- jméno, adresu a vlastnoruční podpis příjemce  



 

 

 

Vzor  

 

 

 

 

 

Potvrzenka  
 

Potvrzuji, že jsem dnešního dne přijala od Lucie Janouchové, bytem Brněnská 44, 391 75 Hradec  

Králové,  
 

5.000,-- Kč, slovy Pěttisíc korun českých,  
 

jako první splátku jejího dluhu z 2. května 201x.  
 

Hradec Králové 5. září 201x  
 

(vlastnoruční podpis)  

Ivana Nováková  

Pardubická 42  

391 75  Hradec Králové  
 

 

Odvolání  
- podle občanského, trestního nebo správního řádu můžeme odvolání použít, pokud žádáme  

o přezkoumání rozhodnutí nebo jejich opravu, pokud jsou v rozporu se zákonem a dříve,  

než nabudou právní moci  

- odvolání můžeme použít zejména v případě, že se chceme odvolat proti rozhodnutí o  

nepřijetí na vysokou (střední) školu  
 

Vzor  

Petr Petružálek  
Jakonická 123  

399 00 Opava  
 

Opava 20. června 201x  
 

Masarykova univerzita Brno  

Ekonomicko-správní fakulta  
Lipová 41a  

602 00 Brno-Pisárky  
 

Žádost o přezkoumání rozhodnutí 
 

Žádám v zákonné lhůtě o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bakalářského studijního  

programu ESF 6208R086 PEM Podniková ekonomika a management (přihláška č. 333333). Na  

střední škole jsem dosahoval velmi dobrých studijních výsledků, účastnil jsem se několika  
ekonomických seminářů a stáží na ekonomických odděleních několika firem.  
 

Prosím o zvážení uvedených okolností a změnu rozhodnutí ve prospěch mého přijetí na ekonomiko- 

správní fakultu.  
 

Se zdvořilým pozdravem  
 

Petr Petružálek (vlastnoruční podpis)  



 

 

 

PRACOVNÍ LIST ŽÁKA 
1. ÚKOL – odvolání na vysokou školu  

Představte si, že jste v pozici uchazeče o studium na vámi vybrané vysoké škole, ale právě vám  

přišlo rozhodnutí o tom, že jste nebyli přijati. O obor máte ale velký zájem, a proto jste se rozhodli,  

že napíšete odvolání, aby škola přezkoumala své rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu. Stylizujte  
žádost o přezkoumání rozhodnutí. Typ školy zvolte podle svého zájmu.  

 

2. ÚKOL – dlužní úpis  

Jaromír Novák, narozený 5. srpna 1977 v Batelově, bytem Kalistova 57, 589 01 Třešť, OP SP  

796824, potvrzuje v Telči dne D, že si od tety Jarmily Urbánkové, podnikatelky, bytem Šafaříkova  

537, 588 56 Telč, bezúročně půjčil a v hotovosti převzal Kč 50.000,-- na zařízení své garsoniéry.  
Svůj dluh uhradí jí nebo jejímu právnímu zástupci počínaje pátým dnem příštího měsíce v pěti  

měsíčních splátkách po Kč 10.000,-- jež bude věřitelce předávat v jejím bytě proti písemnému  

potvrzení v hotovosti.  
 

3. ÚKOL – potvrzení převzetí peněžní částky  

Petr Fiala (Santiniho 7, 394 44 Želiv) potvrzuje dne D, že přijal od Oldřicha Blažíčka (Mahlerova 37,  

394 51 Kaliště) částku Kč 10.000,-- jako druhou splátku jeho dluhu Kč 50.000,-- ze dne D-120.  
 

4. ÚKOL – plná moc  

Dne D zmocňuje PhDr. Vladimír Vašek (Branka čp. 257, 747 31 Hradec nad Moravicí) svého zetě 
Ing. Roberta Suka, nar. 15. září 1967 v Chlebičově, OP DC 537954, bytem Ratiborova 21, 746 01  

Opava 1, aby dne (D+7) převzal v pokladně administrace národopisné revue Slezsko (Halfarova 57,  

746 01 Opava 1) jeho honorář ve výši Kč 753,-- za článek Literární pseudonymy Petra Bezruče.  
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