Plná moc
segment zemní plyn
ZMOCNITEL:
Jméno, příjmení / Název:
Datum narození / IČ:
Trvalé bydliště / Sídlo společnosti:
Zastoupena:

ZMOCNĚNCI:
První česká energie a.s., se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město, vedená u Městského soudu v Praze
oddíl B 26363, IČ: 10899731, DIČ: CZ10899731, číslo licence plyn: 242136878, k veškerým právním jednáním vůči všem
účastníkům trhu se zemním plynem ohledně zajištění dodávek zemního plynu Zmocněncem a zajištění změny dodavatele
zemního plynu na Zmocněnce na základě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu do níže
uvedených odběrných míst (dále jen „OM“).
Plnou moc Zákazník uděluje pro:
všechna svá odběrná místa

pro Odběrné místo s EIC

ZEJMÉNA:
• k uzavírání, změně či ukončování smluvních vztahů souvisejících s dodávkami zemního plynu a zajištěním související
služby v plynárenství, včetně ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem pro OM Zmocnitele, a to zejména
výpovědí, odstoupením, dohodou či notifikací nesouhlasu s prodloužením smluvního vztahu, a následně též k vyžádání
informace o datu ukončení dodávky zemního plynu od stávajícího dodavatele;
• ke všem dalším právním jednáním s tím souvisejícím, včetně zejména odvolání plných mocí udělených Zmocnitelem
třetím osobám ohledně dodávek zemního plynu přede dnem udělení této plné moci;
• k vyžádání si obchodních, technických a smluvních údajů o Zmocniteli a OM evidovaných na Zmocnitele, a to zejména
od stávajícího dodavatele zemního plynu a/nebo provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS“) – např. EIC, doby trvání
a data ukončení smlouvy, výpovědní lhůty;
• k uzavření, změně či ukončení smlouvy o připojení s příslušným PDS, a dále k registraci u OTE a.s.; Zákazník zmocňuje
společnost První česká energie, a.s. i k přejímání veškeré korespondence, která souvisí s vyřizováním úkonů na základě plné
moci.
• pro případ, že stávající dodavatel zemního plynu Zmocnitele podá žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, k
vyhotovení opětovného vyjádření Zmocnitele potvrzujícího, že Zmocnitel jako zákazník hodlá změnit dodavatele tak, aby
se jím stal Zmocněnec.
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Podpis zmocnitele:

První česká energie a.s.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1 - Staré Město
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