
 

 

ID:       
 

 

PLNÁ MOC 
 

 

Jméno a Příjmení / název firmy       

Trvalé bydliště / sídlo       

Datum narození / IČ       DIČ       

Oprávněná osoba (u firem)       

(dále jen „Zmocnitel“) 
 

 

tímto zmocňuje DODAVATELE 
 

Enbezo s.r.o. 
se sídlem Tyršova 799, 768 24 Hulín 

IČ: 05997232, DIČ: CZ05997232 
zapsaná v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 99393 

jednající paní Ing. Lucií Ondryáš, jednatelkou společnosti 
Číslo licence elektřina: 141734325 
Číslo licence plyn:   241734524 

 
(dále jen „Zmocněnec“) 

 
 

na základě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny / plynu k:                                        
 
1. zastupování zmocnitele při jednání se všemi účastníky trhu s elektřinou a plynem ve věci podmínek dodávky elektřiny a plynu, uzavření 

a ukončení smluv souvisejících se změnou dodavatele/odběratele elektřiny a plynu a jejich distribucí pro veškerá odběrná místa (dále jen OM) elektřiny 

a plynu vedená na osobu Zmocnitele, jakož i k činění dalších právních úkonů vůči třetím osobám směřujícím ke zrušení jakýchkoliv smluv, jejichž 

předmětem jsou dodávky elektřiny a plynu a jejich distribuce (zejm. odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, oznámení o záměru neprodloužit 

smluvní vztah, dohoda o trvání smluvního vztahu, odvolání plných mocí udělených jiným osobám k jakýmkoliv jednáním týkajícím se OM vedených 

na osobu Zmocnitele) a ke změně dodavatele zpět na Zmocněnce. Dále pak k uzavření/změně/ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční 

soustavy/smlouvy o připojení k distribuční soustavě a k jednání o obsahu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy/smlouvy o připojení k 

distribuční soustavě ve věci veškerých OM vedených na osobu Zmocnitele s příslušným provozovatelem distribuční soustavy a zároveň k předávání 

příslušné dokumentace dotčeným účastníkům trhu s elektřinou a plynem, 

 
2. vyžádání a přijetí technických údajů o OM vedených na osobu Zmocnitele, tj. zejména: 

 

 ▪▪ Pro OM elektřiny k získání EAN kódu ke každému jednotlivému OM, dále pak k získání čísel míst spotřeby, čísel elektroměrů, distribučních sazeb, 

počtu fází, hodnot jističe a údajů o výši záloh a jejich periodicitě a taktéž k získání adres míst spotřeby. 

 

 ▪▪ Pro OM plynu k získání EIC kódu ke každému jednotlivému OM, dále pak k získání čísel míst spotřeby, čísel plynoměrů, údajů o spotřebě za 

minulá období, údajů o kódech využití OM, časovosti a charakteru odběrů, údajů o výši záloh a jejich periodicitě a taktéž k získání adres míst spotřeby. 

 

Zmocněnec je zmocněn požadovat a přijímat od stávajícího dodavatele, provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu jakékoliv informace o 

OM ohledně smluvního závazku nebo stávající smlouvy o připojení k distribuční soustavě a smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, a to 

zejména dobu trvání smluvního závazku a datum jeho ukončení, výpovědní lhůty či další technické informace týkající se OM a zastupovat Zmocnitele 

u OTE, a. s.  

Zmocnitel prohlašuje, že pokud jeho stávající dodavatel podá ve smyslu ustanovení vyhl. č. 408/2015 Sb. (dále jen „Pravidla trhu s elektřinou“) nebo 

ve smyslu ustanovení vyhl. č. 349/2015 Sb. (dále jen „Pravidla trhu s plynem“) žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, tak i přes tuto 

skutečnost na změně dodavatele trvá. Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá jednání za Zmocnitele také v elektronické formě. 
 

V       dne:         

   Zmocnění přijímám  

 
 

Zmocnitel  
 

Zmocněnec  

 Jméno a příjmení (funkce u firem): 

      
 zástupce Enbezo s.r.o. na základě plné 

moci) 
 

 


