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já, níže podepsaná / podepsaný (zmocnitel)
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
datum narození / ič

DIČ CZ

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

zapsaná v OR / ŽR vedeném

PSČ

sp. zn.

zastoupená
telefon

E-mail

uděluji tímto plnou moc Obchodníkovi (dodavateli)
obchodní firma / název
ič

DIČ CZ

ČÍSLO REGISTRACE U OTE

ČÍSLO LICENCE NA OBCHOD S ELEKTŘINOU

adresa sídla společnosti / místa podnikání
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

zapsaná v OR vedeném

PSČ

sp. zn.

Ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny touto společností
na základě uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny do odběrného místa
specifikace ODBĚRNÉho MÍSTa (dále jen OM)
číslo OM

EAN om

adresa om
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

Č. parcelní (u novostavby)

Katastrální území (u novostavby)

Patro

Číslo bytu

PSČ

zejména:
• ke zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení – např. EAN, doby trvání a data ukončení smlouvy, výpovědní lhůty;
• k uzavření/změně/ukončení smlouvy o připojení tohoto OM s PDS;
• k předání níže uvedeného čestného prohlášení PDS za účelem ukončení stávajícího smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem elektřiny
pro toto OM;
• k předání níže uvedeného čestného prohlášení PDS za účelem případného přepisu odběratele v OM.

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz

D

ČESTNÉ Prohlášení
Prohlašuji na svou čest, že:
 jsem vlastníkem nemovitosti, ve které se nachází předmětné OM, jsem oprávněn užívat tuto nemovitost a také odběrné zařízení, které se na
této nemovitosti nachází
 mám jiný řádný právní důvod užívání odběrného zařízení, jakož i nemovitosti, ve které se nachází předmětné OM a/nebo mám souhlas
vlastníka této nemovitosti k uzavření této smlouvy o připojení
Tuto část vyplňte pouze při přepisu OM mezi zákazníky, kdy původní zákazník zemřel nebo se odstěhoval neznámo kam:
 původního zákazníka již není možné dohledat a není známa ani jeho současná adresa pobytu/sídla firmy
 původní zákazník zemřel
Jsem si vědom/a toho, že v případě, kdy jsem v tomto prohlášení uvedl/a nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje, jsem povinen/povinna
uhradit způsobenou škodu a Obchodník nebo PDS bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých,
nesprávných či neúplných údajů a ukončení dodávky elektřiny.
SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY O PŘIPOJENÍ
Beru na vědomí, že mi Obchodníkem bylo ke dni udělení této plné moci potvrzeno, že:
• náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového připojení dle podmínek operátora Obchodníka);
• smlouvu o připojení lze uzavřít pouze v českém jazyce;
• uzavření smlouvy o připojení v elektronické podobě (dále jen „eSOP“), k čemuž tímto uděluji svůj souhlas, sestává zejména z následujících
posloupných kroků:
i. Obchodník zašle PDS žádost o uzavření smlouvy o připojení (eSOP).
ii. P
 DS zašle Obchodníkovi návrh eSOP dle lhůt stanovených Podmínkami zajištění služby distribuční soustavy a platnou právní úpravou,
jenž je opatřený (jednoduchým) elektronickým podpisem pověřeného zaměstnance či statuárního zástupce PDS, faksimile jeho
podpisu, jednoduchým elektronickým podpisem pověřeného zaměstnance či statutárního zástupce Obchodníka a jenž je označen
prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické transakce (elektronickou značkou či elektronickou pečetí).
iii. O
 bchodník následně odešle řádně prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické transakce (elektronickou značkou či elektronickou
pečetí, případně zaručeným elektronickým podpisem) označený (podepsaný) návrh eSOP zpět PDS.
iv. P
 DS posoudí, zda je návrh eSOP ze strany Obchodníka řádně označen (podepsán) prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické
transakce (elektronickou značkou či elektronickou pečetí, případně zaručeným elektronickým podpisem) a v případě, že nikoli,
informuje Obchodníka o neuzavření eSOP.
• eSOP bude uložena v certifikovaném spolehlivém úložišti PDS, přičemž tištěná verze eSOP je k dispozici na vyžádání u PDS;
• v případě, pokud naleznu jakékoli chyby při zadávání dat před podáním požadavku na uzavření eSOP, jsem povinen tuto skutečnost
neprodleně sdělit Obchodníkovi;
• PDS se při sjednávání řídí platnou právní úpravou České republiky;
• podrobná pravidla sjednávání eSOP jsou k dispozici na webové adrese www.cezdistribuce.cz.
Tímto souhlasím s poskytnutím a následným zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účelem zajištění provedení úkonů na základě
této plné moci / čestného prohlášení, a to zejména Obchodníkovi a PDS. Tento souhlas dávám na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na
dobu odpovídající promlčecím lhůtám dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. PDS shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje
fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, akademický titul, pobyt (trvalý / přechodný), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní
údaje pro PDS budou zpracovávány podle příslušného právního předpisu (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen ZoOOÚ]).
Kompletní seznam subdodavatelů bude PDS na požádání poskytnut. Ochrana osobních údajů fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně
zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na právnickou osobu. Rovněž tímto souhlasím a výslovně potvrzuji, že
smlouva o připojení může být s PDS sjednána elektronicky.
V 		

dne

Jméno, příjmení, funkce		Podpis (razítko)

VYTISKNOUT

skupina Čez

ULOŽIT

www.cezdistribuce.cz

