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IDENTIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

IN ENERGIE Prodej s.r.o.
Adresa sídla: Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 05082013
Zastoupená: Ing. Břetislav Novosad, Ph.D., jednatel

OBCHODNÍK (DODAVATEL) / ZMOCNĚNEC:

IN ENERGIE Prodej s.r.o., 
Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Telefon: +420 597 578 880, +420 720 977 488
E-mail: info@inenergie.cz

IČ: 05082013
DIČ: CZ05082013

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v:
Krajský soud v Ostravě, Sp. zn. C 76770

www.inenergie.cz

uděluje tímto plnou moc

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá v plném rozsahu

Zákazník prohlašuje, že využívá svého práva a hodlá změnit dodavatele elektřiny. Za tímto účelem uděluje plnou moc a zmocňuje Obchodníka  
IN ENERGIE Prodej s.r.o., aby ho zastupoval a za něho jednal se všemi třetími osobami, zejména s obchodníky s elektřinou, Operátorem trhu, provozovateli 
distribučních soustav a činil veškeré právní úkony, které jsou potřebné pro realizaci změny dodavatele elektřiny ve smyslu pravidel trhu s elektřinou, 
zejména pak činil veškeré úkony směřující k ukončení příslušné smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, včetně přebírání odpovědi na takovou 
žádost, ukončení dodávky elektřiny od stávajícího dodavatele do uvedeného odběrného místa/uvedených odběrných míst a následnou realizaci odběru/ů 
a dodávky/ek elektřiny od Obchodníka IN ENERGIE Prodej s.r.o., kterého si jako svého nového dodavatele svobodně zvolil. Zmocněnec je rovněž oprávněn 
vyžádat si informace o datu ukončení dodávky od stávajícího dodavatele, včetně převzetí sdělení o tomto datu.

Zákazník současně zmocňuje Obchodníka IN ENERGIE Prodej s.r.o. k vyžádání a přebírání veškerých fakturačních a technických údajů o svém dosavadním 
odběru elektřiny od stávajícího dodavatele/provozovatele distribuční soustavy, včetně smluvní dokumentace, daňových dokladů (faktur) vystavených 
Zmocniteli (Zákazníkovi) jako odběrateli v souvislosti s dodávkami elektřiny. Na základě plné moci je Zmocněnec oprávněn k podání výpovědi Smlouvy o 
připojení, k podání žádosti o uzavření Smlouvy o připojení, k jednání o obsahu Smlouvy o připojení do uvedeného odběrného místa/uvedených odběrných 
míst s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, včetně jejího uzavření.

Udělením této plné moci zaniká každá předchozí plná moc udělená jiným osobám/obchodníkům přede dnem udělení této plné moci související s 
dodávkou elektřiny pro uvedené odběrné místo/uvedená odběrná místa.

V případě, že můj stávající dodavatel elektřiny podá ve smyslu ust. § 36 odst. 2 vyhlášky č 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění (dále 
jen „Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou“), žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, sděluji, že v souladu s § 37 odst. 3 Vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou i přes tuto skutečnost trvám a budu trvat na změně dodavatele, a výslovně zmocňuji a pověřuji Zmocněnce, aby za mne v takovém případě 
učinil též opětovné písemné vyjádření, že trvám na změně dodavatele elektřiny, a souhlasím s tím, že Zmocněnec potvrdí změnu dodavatele.

ZÁKAZNÍK (ODBĚRATEL) / ZMOCNITEL:

Adresa bydliště/sídla:

Datum narození/IČ:

Jméno, příjmení/název:

Zastoupená:

ZMOCNITEL: ZA DODAVATELE:

Datum: Datum:

Podpis Podpis

Jméno, příjmení/název:

Zastoupená: Jednatel:

Obchodní firma: IN ENERGIE Prodej s.r.o.

Ing. Břetislav Novosad, Ph.D.
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