
Plná moc  

Dobrá Energie  •  IČ: 24240834  •  Klimentská 1216/46  •  110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196464, IČ: 24240834, DIČ: CZ24240834, zákaznická linka +420 226 284 283 info@dobra-energie.eu, www.dobra-energie.eu. 

Identifikační údaje zmocnitele (zákazníka) 

Kategorie                                                                   ☐  Domácnost     ☐ Firma/Maloodběr 

zplnomocňuji tímto společnost Dobrá Energie s.r.o, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha – Praha 1, IČO: 24240834, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196464 (dále jen „Zmocněnec“), aby mě v plném rozsahu zastupovala při všech jednáních 
souvisejících s uzavřením, změnou a ukončením smluv, kterými se realizuje připojení, distribuce či sdružené služby dodávky elektřiny a/nebo plynu a se 
změnou dodavatele elektřiny a/nebo plynu, a to vše vůči těmto odběrným místům: 

Odběrná místa – elektřina                                                                                         Odběrná místa – zemní plyn 

☐ EAN 8591824 EAN                                                                                                       

☐ vůči všem odběrným místům zákazníka 

       ☐ EIC 27ZG EIC 

       ☐ vůči všem odběrným místům zákazníka

Zmocněnec je v této souvislosti oprávněn zejména, nikoli však pouze: 

a) jakýmkoliv způsobem za Zmocnitele ukončit smluvní vztah s dodavatelem 
elektřiny a/nebo plynu, s nímž Zmocnitel uzavřel smlouvu o dodávkách a/nebo 
sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu, a v této souvislosti učinit 
veškerá další související jednání, jako je například odvolání plných mocí 
udělených Zmocnitelem týkajících se dodávky elektřiny a/nebo plynu třetím 
osobám; 

b) zastupovat Zmocnitele v plném rozsahu jeho práv dle platných právních předpisů 
vůči všem příslušným účastníkům trhu s elektřinou a/nebo plynem při vyžádání 
technických, obchodních a smluvních údajů o Zmocniteli a odběrných místech 
evidovaných na Zmocnitele, zejména, nikoli však pouze, při vyžádání kopie 
smluv o dodávce či sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu, údajů 
o délce smluvního vztahu Zmocnitele se stávajícím dodavatelem a sdělení 
nejbližšího termínu jeho možného ukončení, včetně práva tyto dokumenty, údaje 
a informace obdržet; 

c) podat žádost o zajištění služby distribuční soustavy a uzavřít, změnit či ukončit 
smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s příslušným provozovatelem 
distribuční soustavy, jakožto i podat žádost o připojení zařízení Zmocnitele 
k distribuční soustavě, nebo o změnu příkonu, nebo distribuční sazby a uzavřít, 
změnit či ukončit smlouvu o připojení zařízení Zmocnitele k distribuční soustavě; 

d) zastupovat Zmocnitele při jakýchkoliv právních jednáních souvisejících se 
změnou dodavatele u operátora trhu, společnosti OTE, a.s., IČO: 26463318, 
Sokolovský 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8, včetně podání vyjádření, že 
Zmocnitel hodlá učinit změnu dodavatele a trvá na ní ve smyslu příslušné 
přihlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou či vyhlášky č. 349/2015 
Sb., o Pravidlech trhu s plynem; 

e) vzít zpět právní jednání učiněná v souvislosti s uzavřením, změnou a ukončením 
výše uvedených smluv, kterými se realizuje připojení, distribuce či dodávka 
elektřiny a/nebo plynu pro níže uvedený odběrná místa; 

f) zastupovat Zmocnitele ve správních řízeních, jakož i jednáních vedených u 
Energetického regulačního úřadu a u České obchodní inspekce a při 
mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR), zejména (i) podávat návrhy 

na zahájení řízení či návrhy na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského 
sporu, podněty, vyjádření, žádosti a opravné prostředky, včetně jejich zpětvzetí 
a (ii) přebírat za Zmocnitele v této souvislosti doručované písemnosti a listiny; 

g) za Zmocnitele odvolat plnou moc udělenou Zmocnitelem Zprostředkovateli 
(zprostředkovatelem se pro účely této plné moci rozumí jakýkoliv subjekt, který 
zprostředkovává uzavření smlouvy o dodávce elektřiny a/nebo plynu či smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu koncovým zákazníkům, 
organizuje energetické aukce, poskytuje služby optimalizace dodávky elektřiny 
a/nebo plynu či jiné služby v elektroenergetice související s dodávkou elektřiny 
a/nebo plynu koncovému zákazníkovi) či za něj ukončit dohodu o plné moci 
s takovým Zprostředkovatelem uzavřenou;  

h) za Zmocnitele činit veškerá právní jednání, ke kterým je Zmocnitel oprávněn na 
základě smlouvy uzavřené se Zprostředkovatelem, zejména činit jednání 
směřující ke změně či ukončení takové smlouvy, uplatňovat jakákoliv práva 
Zmocnitele z této smlouvy či řešit jakékoliv nároky uplatněné 
Zprostředkovatelem vůči Zmocniteli z této smlouvy (včetně jednání se 
Zprostředkovatelem či uplatnění jakýchkoliv relevantních právních kroků ve 
věci), jakožto i Zprostředkovatele informovat o úkonech, které Zmocnitel bez 
vědomí Zprostředkovatele učinil;  

i) jménem Zmocnitele, jakožto subjektu údajů, (i) uplatňovat práva subjektu údajů 
uvedená v čl. 15 až 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterými jsou zejména právo na 
přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na 
omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a 
právo vznést námitku, (ii) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a (iii) 
přebírat v souvislosti s těmito uplatněnými právy subjektu údajů informace, 
písemnosti a listiny, které je Zprostředkovatel povinen na základě takto 
uplatněných práv poskytnout Zmocniteli; a 

j) jednat v rozsahu této plné moci za Zmocnitele vždy přímo, včetně zejména 
přijímání korespondence na adrese zvolené Zmocněncem. 

 
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby jednala za Zmocnitele ve stejném rozsahu, v jakém je udělena tato plná moc. 

PM se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců od jejího vystavení. 

 

 

Za Zmocněnce (Dobrá energie s.r.o..) plnou moc přijímá   Za Zmocnitele (zákazníka) 
     Datum a místo: Datum v místo 

Jméno a příjmení: 
Funkce: 

Roman Šmíd,  
Vedoucí prodeje___    

 
 

Jméno, příjmení: 
 

Jméno a příjmení 
 

                              
                                 ________________________________ 

    
Podpis 

 

Jméno, příjmení, titul / Obchodní jméno:  

Datum narození / IČO:  

Adresa trvalého pobytu / Sídlo: 
(ulice, č.p./č.o., obec, PSČ): 

 

Zastoupen (jméno, příjmení, funkce): 
(dále jen „Zmocnitel“), 

 

Podpis a razítko 
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