
skupina Čez www.cezdistribuce.cz

já, níže podepsaná / podepsaný (zmocnitel)

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

datum narození / ič dič cz

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

zapsaná v or / Žr vedeném sp. zn.

zastoupená

telefon  e-mail

uděluji tímto plnou moc

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

datum narození / ič dič cz

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

zapsaná v or / Žr vedeném sp. zn.

zastoupená

telefon  e-mail

Ke všem úKonům souvisejícím s pŘipojením, uzavŘením, změnou neBo uKonČením smluv,  
a se zajištěním neBo uKonČením distRiBuce eleKtŘinY do odBěRnÉHo místa

specifiKace odBěRnÉHo místa (dále jen om)

číslo om ean om

adresa om

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

č. parcelní (u novostavby) katastrální území (u novostavby)

patro číslo bytu

Jsem si vědom/a toho, že v případě, kdy jsem v této plné moci uvedl/a nepravdivé údaje, jsem povinen/povinna uhradit způsobenou škodu 
a PDS bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů a ukončení distribuce elektřiny.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr, příp. mohou být 
subjektu údajů na základě žádosti PDS poskytnuty.

v   dne 

Jméno, příJmení, funkce  podpis zmocnitele (razítko)

pRovozovatel distRiBuČní soustavY (dále jen pds)

DČez distribuce, a. s. děčín, děčín iv – podmokly, teplická 874/8, psč 405 02 | ič 24729035 | dič cz24729035 | zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném krajským soudem v ústí nad labem, sp. zn. b 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | 
registrační číslo u ote: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | 

Plná moc
(pro fyzickou/právnickou osobu)
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