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JÁ, NÍŽE PODEPSANÁ / PODEPSANÝ (ZMOCNITEL)
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV
DATUM NAROZENÍ / IČO

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
IČO

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.
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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
Označte v případě, kdy OM slouží pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům
nebo uživatelům bytů a požadujete přiznat distribuční sazbu určenou pro odběratele kategorie D:
 v předmětném OM se odebírá elektřina pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání
vlastníkům nebo uživatelům bytů
Podmínky pro přiznání distribučních sazeb pro jednotlivé kategorie odběratelů dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
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.
*) Fyzické osoby musí učinit (podepsat) čestné prohlášení osobně a nikoli zprostředkovaně svým zástupcem či zmocněncem. Za právnické osoby
je nutné, aby čestné prohlášení učinil (podepsal) člen či členové statutárního orgánu řádně zapsaní ve veřejném rejstříku a jednající způsobem
zapsaným ve veřejném rejstříku. Čestné prohlášení za právnickou osobu může učinit i zmocněnec v případě, že z rozsahu zástupčího
oprávnění v doložené písemné plné moci bude jednoznačně vyplývat, že je oprávněn učinit za právnickou osobu toto čestné prohlášení.
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.	PDS 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.	Obchodník 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.	PDS 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.
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky
a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou
dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.
Rovněž tímto souhlasím a výslovně potvrzuji, že smlouva o připojení může být s PDS sjednána elektronicky.
V 		

DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE		

PODPIS (RAZÍTKO)
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