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 (dále jen “Zmocnitel”)

DIČ:  Číslo pasu (cizinec  
žijící v ČR):

Oprávněný zástupce: Funkce opr.
zástupce:

Trvalý pobyt / Sídlo:

společnost CCENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO: 25458302, DIČ: CZ25458302,  
vedenou u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 (dále jen „Zmocněnec“)

touto společností pro Zmocnitele, a to vůči všem relevantním třetím osobám, zejména všem ostatním obchodníkům s elektřinou / zemním  
plynem, provozovatelům distribuční soustavy, zprostředkovatelům a OTE, a. s. jako operátorovi trhu, zejména:

k ukončení smlouvy s dodavatelem elektřiny / zemního 
plynu nebo se zprostředkovatelem (podání výpovědi,  
odstoupení od smlouvy, notifikace neprodloužení smluvního  
vztahu nebo jiné obdobné jednání);

k uzavření, změně či ukončení smlouvy o distribuci 
elektřiny / plynu, případně smlouvy o připojení s příslušným  
provozovatelem distribuční soustavy;

k zjištění technických a smluvních údajů o mně a mých  
odběrných místech

k odvolání mnou udělených plných mocí ohledně dodávek 
elektřiny/plynu třetím osobám pro všechna odběrná místa;

při registraci u OTE, a. s.,  a při dalších právních jednáních  
souvisejících s mými dodávkami elektřiny a/nebo zemního  
plynu, včetně vyhotovení písemného vyjádření potvrzujícího,  
že já jako zákazník hodlám změnit dodavatele, aby se jím stal  
Zmocněnec  (ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního  
úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou, resp. o Pravidlech trhu  s 
plynem).

Technické údaje: Elektřina: EAN odběrného místa, číslo  
elektroměru, distribuční sazba, počet fází, hodnota jističe;  
Zemní plyn: EIC kód odběrného místa, číslo plynoměru, kód  
využití odběrného místa, časovost a charakter odběru.

Smluvní údaje: Údaje o místech spotřeby vč. adresy, délka  
smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem, výpovědní  
lhůta a termín možného ukončení smlouvy.

Zmocnitel výslovně souhlasí a požaduje, aby veškeré informace a dokumenty vyžádané na základě tohoto zmocnění Zmocněncem byly 
třetími  subjekty poskytovány a zasílány výhradně Zmocněnci, nikoliv Zmocniteli, a to písemně na adresu sídla Zmocněnce uvedenou shora 
nebo na  e-mail obchod@centropol.cz. Zmocnitel v tomto rozsahu opravňuje Zmocněnce ke změně korespondenční adresy sjednané se 
třetími subjekty. Zplnomocnění se váže na veškerá odběrná místa Zmocnitele.

Datum:

Místo podpisu (název obce):  

Zmocněnec (zmocnění přijímám): Zmocnitel - zákazník:

(Titul) Jméno a příjmení/ 
Obchodní firma:

Datum narození/IČO:

PM_004

Kateřina Křížová, Manažer Back Office za CENTROPOL ENERGY, a. s.

Uděluje-li Zmocnitel tuto plnou moc jako spotřebitel, zmocnění udělené na základě této plné moci v rozsahu ohledně uzavření smlouvy o 
dodávkách (sdružených službách dodávky) elektřiny a/nebo plynu, změny nebo zrušení závazku z takové smlouvy za Zmocnitele jako 
spotřebitele zanikne uplynutím 12 měsíců ode dne jejího podpisu Zmocnitelem. V ostatním zůstává tato plná moc i po uplynutí uvedené doby 
nedotčena.
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