PLNÁ MOC
Jméno a Příjmení / Obchodní firma ......................................................................................................................................
Datum narození / IČ .......................................................................................................................................................................
Bytem / Sídlem .................................................................................................................................................................................
Zastoupený .......................................................................................................................................................................................
(dále jen „zmocnitel“)

tímto zplnomocňuje společnost
Dobrá Energie, s.r.o.
IČ: 24240834
Sídlem: Radlická 520/117, 158 00 Praha 5
(dále jen „zmocněnec“)

aby mě zastupovala při jednáních se společnostmi:
ČEZ Distribuce, a.s.
IČ: 27232425

E.ON Energie, a.s.
IČ: 26078201

Pražská energetika, a.s.
IČ: 60193913

ČEZ Prodej, a.s.
IČ: 27232433

E.ON Distribuce, a.s.
IČ: 28085400

PREdistribuce, a.s.
IČ: 27376516

ČEZ ESCO, a.s.
IČ 03592880

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
IČ: 27386732

CENTROPOL ENERGY, a.s.
IČ: 25458302

MND a.s.
IČ: 28483006

innogy Energie, s.r.o.
IČ: 49903209

ARMEX ENERGY, a.s.
IČ: 27266141

Pražská plynárenská a.s.
IČ: 60193492

Pražská plynárenská distribuce a.s.
IČ: 27403505

X Energie, s.r.o.
IČ: 24817872

COMFORT ENERGY s.r.o.
IČ: 28393538

GasNet, s.r.o.
IČ: 27295567

LAMA energy a.s.
IČ: 28262026

Europe Easy Energy a.s.
IČ: 28603001

VEMEX Energie a.s.
IČ: 28903765

EP ENERGY TRADING, a.s.
IČ: 27386643

dodavatel: .............................................................................................................. IČ: ..............................................................
ve věci podmínek dodávky elektřiny a plynu, uzavření smluv souvisejících se změnou dodavatele elektřiny a plynu pro veškerá odběrná místa elektřiny a plynu vedená na mou osobu, a to včetně ukončení smluvních vztahů s dosavadními dodavateli elektřiny a plynu pro veškerá odběrná místa elektřiny a plynu
vedená na mou osobu.
Dále výše uvedenou společnost zplnomocňuji k vyžádání technických údajů o odběrných místech, vedených na mou osobu, tj. zejména:
– Pro odběrná místa elektřiny k získání EAN ke každému odběrnému místu, dále pak k získání čísel míst spotřeby, čísel elektroměrů, distribučních sazeb
a údaje o výši záloh a jejich periodicitě a taktéž k získání adres míst spotřeby.
– Pro odběrná místa plynu k získání EIC kódu ke každému odběrnému místu, dále pak k získání čísel míst spotřeby, čísel plynoměrů, údajů o spotřebě
za minulá období, údajů o kódech využití odběrných míst, časovosti a charakteru odběru, údaje o výši záloh a jejich periodicitě a taktéž k získání adres míst
spotřeby.
Dále výše uvedenou společnost zplnomocňuji ke všem úkonům a právním jednáním souvisejícím s uzavíráním, změnami a ukončováním smluv o připojení a jakýchkoliv jiných smluv souvisejících se zajištěním nebo ukončením distribuce elektřiny a/nebo plynu do veškerých odběrných míst vedených na mou osobu.
Dále výše uvedenou společnost zplnomocňuji, aby mě zastupovala při registraci (registrovaný účastník trhu) u OTE, a. s. a u NET4GAS, s.r.o. a činila mým
jménem všechny úkony s tím související.
Dále výše uvedenou společnost výslovně zmocňuji k veškeré komunikaci s dosavadním dodavatelem elektřiny/plynu, zejména pak k přijímání jakýchkoliv
informací nezbytných ke změně dodavatele, včetně informací o obsahu dosavadního smluvního vztahu s tímto dodavatelem, zejména pak data jeho ukončení.
V případě, že by můj stávající dodavatel elektřiny podal žádost o pozastavení procesu změny dodavatele dle ust. § 36 odst. 2 Vyhlášky č. 408/2015 Sb.,
o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění, (dále jen „VyhláškaE“), prohlašuji tímto v souladu s ust. § 37 odst. 3 VyhláškyE, že i nadále trvám na změně
mého stávajícího dodavatele elektřiny tak, aby se mým dodavatelem elektřiny stal zmocněnec.
V případě, že by můj stávající dodavatel plynu požádal o pozastavení procesu standardní změny dodavatele dle ust. § 111 odst. 3 Vyhlášky č. 349/2015,
o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění, (dále jen „VyhláškaP“), prohlašuji tímto v souladu s ust. § 112 odst. 3 VyhláškyP, že i nadále trvám na změně mého
stávajícího dodavatele plynu tak, aby se mým dodavatelem plynu stal zmocněnec.
Tímto odvolávám veškerá dřívější zmocnění udělená ve výše uvedené věci třetím osobám odlišným od zmocněnce.
Tato plná moc je platná a účinná do doby jejího odvolání ze strany zmocnitele nebo výpovědi ze strany zmocněnce.
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