
SKUPINA ČEZ

ŽADATEL ÚDAJE ADMINISTRÁTORA PRO ÚČELY REGISTRACE 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV1) JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL1)

IČO1) DIČ CZ DATUM NAROZENÍ1)

ZASTOUPENÁ1) PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO1)

TELEFON1) TELEFON1)

E-MAIL1) E-MAIL1)

ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ                                                         ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU1) 

OBEC (MÍSTNÍ ČÁST) OBEC (MÍSTNÍ ČÁST)

ULICE ULICE

Č. P. / Č. O. PSČ Č. P. / Č. O.  PSČ

Žadatel tímto pověřuje výše uvedeného Administrátora ke všem úkonům souvisejícím s registrací, následnou administrací a správou zákaznického 
účtu v Distribučním portálu provozovaném PDS, tzn. ke všem úkonům souvisejícím zejména s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením 
smluv, se zajištěním nebo ukončením distribuce elektřiny do odběrného, popř. předávacího místa, jakož i k úkonům zřizovat, upravovat a rušit 
přístupy pro další osoby Žadatele.
Žadatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Provozní podmínky Distribučního portálu, které definují a specifikují zejména závazné 
podmínky používání Distribučního portálu, jakož i fungování, parametry a další provozní náležitosti Distribučního portálu, jsou dostupné
v elektronické podobě na internetových stránkách PDS www.cezdistribuce.cz.
Žadatel podáním této žádosti o registraci do Distribučního portálu potvrzuje, že se s Provozními podmínkami Distribučního portálu seznámil a že
s nimi bezvýhradně souhlasí. Žadatel podáním této žádosti o registraci do Distribučního portálu dále výslovně potvrzuje, že si je plně vědom
všech skutečností majících souvislost s používáním Distribučního portálu ze strany jednotlivých uživatelů Distribučního portálu, zejména pak toho, 
že jednotliví uživatelé Distribučního portálu jsou oprávněni po svém řádném přihlášení uskutečňovat v Distribučním portálu jménem a na účet 
Žadatele, resp. jménem a na účet třetí osoby, právní jednání, která jim umožňuje provádět Distribuční portál a která směřují vůči PDS, stejně jako 
skutečnost, že prostřednictvím Distribučního portálu může PDS činit vůči Žadateli, resp. vůči třetí osobě, některá vybraná právní jednání mající 
souvislost s odběrným nebo předávacím místem Žadatele, resp. odběrným nebo předávacím místem třetí osoby (v podrobnostech viz Provozní 
podmínky Distribučního portálu).
Žadatel tímto výslovně souhlasí s tím, že pokud kterýkoli uživatel Distribučního portálu, který je oprávněn činit prostřednictvím Distribučního 
portálu jménem a na účet Žadatele právní jednání směřující vůči PDS, akceptuje nové znění Provozních podmínek Distribučního portálu, má         
se za to, že tím současně došlo k odsouhlasení nového znění Provozních podmínek Distribučního portálu ze strany samotného Žadatele.

PŘÍLOHY

 PLNÁ MOC – doložte v případě, že výše uvedená zastupující osoba Žadatele není statutárním zástupcem Žadatele

POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

a) 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 společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.

b) PDS je oprávněn na Žadateli požadovat doplnění Žádosti.

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé, a že si je vědom všech důsledků 
vč. povinnosti uhradit PDS způsobenou škodu, pokud by toto prohlášení bylo nesprávné nebo nepravdivé.

ZA ŽADATELE

V    DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE 1)  PODPIS (RAZÍTKO) STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 
   (nebo pověřené osoby na základě plné moci) 1)

1)  V případě, že za společnost Žadatele musí jednat více osob současně, vyplňte jméno, příjmení, funkci a podpis pro každého statutárního zástupce zvlášť.

www.cezdistribuce.cz
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