
Zmocnitel

Titul, jméno, příjmení / Firma Datum narození / RČ nebo IČ / DIČ

Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS / v jiné evidenci

Jednající

uděluje tímto plnou moc Zmocněnci k zastupování a veškerým právním úkonům souvisejícím s procesem 
změny dodavatele elektřiny a zemního plynu do odběrných míst Zmocnitele:

Specifikace odběrných míst:

Zmocnitel uděluje plnou moc Zmocněnci zejména k tomu, aby jménem Zmocnitele:
- ukončil smluvní vztah se stávajícím Dodavatelem elektřiny/zemního plynu, jehož předmětem je dodávka

elektřiny / zemního plynu, a to včetně případného zpětvzetí těchto právních úkonů za účelem řádného 
průběhu procesu změny dodavatele, popřípadě ukončil smluvní vztah s příslušným provozovatelem 
distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce elektřiny/zemního plynu,

- uzavřel Smlouvu o distribuci elektřiny / zemního plynu do uvedených odběrných míst s příslušným 
provozovatelem distribuční soustavy, pokud nebude uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky 
elektřiny/zemního plynu,

- uzavřel Smlouvu o připojení elektřiny/zemního plynu do uvedených odběrných míst s příslušným 
provozovatelem distribuční soustavy,

- vyžádal u stávajícího Dodavatele kopie Smluv o dodávce elektřiny / zemního plynu nebo Smluv 
o sdružených službách dodávky elektřiny/zemního plynu uzavřených mezi stávajícím Dodavatelem 
a Zmocnitelem,

- vyžádal u stávajícího Dodavatele nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů mezi stávajícím 
Dodavatelem a Zmocnitelem,

- zastupoval Zmocnitele při registraci u společnosti OTE, a.s., IČ: 26463318, Sokolovská 192/79, Karlín, 
186 00 Praha 8.

Zmocnitel prohlašuje, že v případě nájemního vztahu k nemovitosti, majitel této nemovitosti souhlasí 
s připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě.

Zmocněnec je výslovně oprávněn dle této plné moci udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala 
za Zmocnitele.
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Plná moc

Podpis Zmocnitele

V

Dne

Zmocněnec

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

IČ: 26078201
DIČ: CZ26078201

Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, 
oddíl B, vložka 1390. 

Korespondenční adresa: 
E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům 
Poštovní přihrádka 54 
656 54 Brno

v     , oddíl           , vložka  

Adresa odběrného místa EAN / EIC
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