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PLNÁ MOC 
 

Jméno a příjmení/název společnosti:  #PROSÍM DOPLNIT# 

Datum narození/IČO:  #PROSÍM DOPLNIT# 

Adresa trvalého bydliště/sídla: #PROSÍM DOPLNIT# 

Zápis v obchodním rejstříku spis. zn. #PROSÍM DOPLNIT# 

 („Zmocnitel“) 
 
tímto zmocňuje 
 
společnost Microenergy s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08516570, zapsanou 
v obchodním rejstříku spis. zn. C 320271 vedená u Městského soudu v Praze  
(„Zmocněnec“), 

 
ve věci odběrného místa/odběrných míst: 

Elektrická energie: 

EAN: #PROSÍM DOPLNIT# Adresa: #PROSÍM DOPLNIT# 

 

Zemní plyn 

EIC: #PROSÍM DOPLNIT# Adresa: #PROSÍM DOPLNIT# 

 
k těmto právním jednáním, úkonům a činnostem pro výše uvedená odběrná místa zemního plynu a/nebo elektřiny: 
 
- mým jménem a na můj účet uzavřít smlouvu o distribuci zemního plynu a/nebo elektřiny s příslušným Provozovatelem distribuční 

soustavy a k provedení veškerých právních jednání a úkonů spojených se změnou dodavatele zemního plynu a/nebo elektřiny 
- učinit mým jménem jakákoliv právní jednání a úkony týkající se mého smluvního vztahu s dosavadním dodavatelem zemního plynu 

a/nebo elektřiny, zejména: 
o vyžádat a převzít originály nebo kopie dokladů souvisejících s dodávkami zemního plynu a/nebo elektřiny, zejména smluvní 

dokumentace o dodávkách, vystavených faktur a dalších dokumentů souvisejících s dodávkami zemního plynu a/nebo elektřiny 
o vyžadovat a přijmout jakékoliv informace v oblasti dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny, zejména pak informace týkající se 

aktuálního stavu a technického nastaven dodávek, informace související s trváním aktuálního smluvního vztahu Zmocnitele ohledně 
dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny, resp. sdružených dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny 

o ukončit smlouvy, převzít údaje o datu ukončení smlouvy, včetně zpětvzetí výpovědi, resp. sdružené smlouvy na dodávky zemního 
plynu a/nebo elektřiny, smluv zajišťujících zprostředkování či správu dodávek zemního plynu a/nebo elektřiny Zmocnitele, a to 
včetně třetích subjektů, odlišných od licencovaných dodavatelů a distributorů s platnou licencí udělenou ERÚ, zabývajících se 
poradenskou a zprostředkovatelskou činností v oblasti energií 

o zrušit a/nebo odvolat jakékoli plné moci, které byly uděleny Zmocnitelem dodavateli zemního plynu a/nebo elektřiny či třetí osobě 
ve věcech spojených s dodávkami zemního plynu a/nebo elektřiny 

o učinit právní jednání a úkony související s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluv, a se zajištěním nebo ukončení 
distribuce zemního plynu a/nebo elektřiny 

o učinit právní jednání a úkony související nebo navazující na právní jednání a úkony vymezené ve výše uvedených bodech 
- mým jménem podat žádost o uzavření smlouvy o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo o změnu spotřebičů dle platné 

legislativy a mým jménem uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě s příslušným Provozovatelem distribuční soustavy. 

 
Tato plná moc je udělena pro veškeré právní jednání v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a dalších souvisejících právních předpisů. 
 
Zmocnitel je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci. 
 

Místo: #PROSÍM DOPLNIT#      Zmocněnec tuto plnou moc přijímá 
Datum: #PROSÍM DOPLNIT#      Místo: Praha 
Zmocnitel        Datum: #PROSÍM DOPLNIT# 
         Zmocněnec  
 
 
 
      
______________________________    ______________________________ 
Jméno: #PROSÍM DOPLNIT#      Jméno: Luboš Daniel  

       Funkce: #PROSÍM DOPLNIT#     Funkce: jednatel společnosti 


