PLNÁ MOC
OZ2

OZ1
Jméno:

Příjmení:

Firma:
Datum narození:

IČ:

Ulice:

č.p.:		

Obec:

PSČ:

Zastoupený:

Jméno:

č.o.:

Příjmení:

E-mailová adresa:
(dále jen “Zmocnitel”)
tímto zplnomocňuje společnost:
ZFP akademie, a.s., IČ: 26304805, sídlem: 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, e-mailová adresa: info@zfpakademie.cz (dále jen „ZFP akademie”)
ve vztahu k veškerým odběrným místům pro elektřinu a/nebo zemní plyn, která jsou vedena na mou/naši osobu
(dále jen „Odběrná místa“)
k zastupování Zmocnitele při všech právních jednáních a úkonech souvisejících s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu (elektřina a plyn
společně dále jen „Komodity“ nebo samostatně dále jen „Komodita“) či jiné obdobné smlouvy, jejímž předmětem bude dodávka Komodity, resp. souvisejících služeb, mezi
Zmocnitelem a společností ZFP Energy, a.s., IČO: 07282460, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, (dále jen „ZFP Energy“) pro veškerá Odběrná místa, a to na dobu
neurčitou (dále jen „Smlouva“).
V souvislosti s uzavřením Smlouvy je ZFP akademie oprávněna zejména, nikoliv však výlučně, k následujícímu:
- seznámit se mým/naším jménem a na můj/náš účet s veškerými návrhy smluv, všeobecných obchodních podmínek, ceníků a ostatní předsmluvní a smluvní dokumentací ZFP
Energy;
- uzavřít Smlouvu včetně veškerých souvisejících ujednání;
- převzít mým/naším jménem a na můj/náš účet veškeré dokumentace pojící se k Odběrným místům a uzavírané Smlouvě se ZFP Energy, včetně např. předsmluvní informace,
smluvní dokumentace atd.
Pro urychlení komunikace je ZFP akademie výslovně oprávněna uzavřít Smlouvu v obchodních prostorách ZFP Energy.
Zmocnitel žádá, aby veškerá následná komunikace mezi ním a ZFP akademie probíhala formou elektronické komunikace skrze výše uvedené e-mailové adresy.
ZFP akademie je oprávněna tuto plnou moc plně nebo částečně převést na jiné osoby (substituční plná moc).
ZFP akademie provádí činnost v rozsahu této plné moci pro Zmocnitele bezúplatně, přičemž Zmocnitel bere na vědomí, že ZFP akademie je činná i pro ZFP Energy, se kterou je
propojenou osobou.
ZFP akademie informuje Zmocnitele, že je samostatným správcem jeho osobních údajů uvedených v této plné moci včetně údajů o Odběrných místech. Zpracování je prováděno
na základě ústní příkazní smlouvy uzavřené mezi ZFP akademie a Zmocnitelem za účelem zastoupení Zmocnitele při uzavření Smlouvy s ZFP Energy, a to po dobu do vyřízení
předmětné záležitosti, ke které byla ZFP akademie zmocněna. Po pominutí tohoto účelu zpracování je ZFP akademie oprávněna i nadále zpracovávat osobní údaje Zmocnitele,
a to za účelem a na základě svého oprávněného zájmu na určení, výkonu či obhajobě právních nároků a prokázání jednání ZFP akademie v souladu s ústní příkazní smlouvou.
Zmocnitel prohlašuje, že byl informován o svých právech dle čl. 15 až 22 a 34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 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). Samostatně Zmocnitel prohlašuje, že byl
informován o svém právu vznést proti zpracování námitku založenou na jeho individuální situaci tam, kde správce provádí zpracování na základě svého oprávněného zájmu. Více
informací o zpracování jeho osobních údajů u ZFP akademie a svých souvisejících právech se Zmocnitel dozví v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dostupném na
http://www.zfpa.cz/kdo-jsme/pro-klienty.

Zmocnitel tímto současně zmocňuje ZFP Energy ke všem úkonům a právním jednáním souvisejícím s plněním Smlouvy a dále k ukončení smluvních vztahů
Zmocnitele s dosavadními dodavateli Komodity, zejména, nikoliv však výlučně, k následujícímu:
- požadovat u dosavadního dodavatele jakékoliv Komodity Zmocnitele nebo u OTE, a. s., IČO: 26463318, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 18600 (dále jen „OTE“)
(i) EAN nebo EIC ke každému Odběrnému místu včetně čísel míst spotřeby, (ii) čísla elektroměrů nebo plynoměrů, (iii) distribučních sazby, (iv) údaje o výši záloh a jejich perio
dicitě, (v) adresy Odběrného místa, (vi) výši roční spotřeby jakékoliv Komodity v daném Odběrném místě, a (vii) veškeré informace o smluvním vztahu, na jehož základě je dosud
zajišťována dodávka jakékoliv Komodity do jakéhokoliv Odběrného místa;
- požadovat po OTE nebo u dosavadního dodavatele jakékoliv Komodity do Odběrného místa originály nebo kopie jakýchkoliv dokumentů vážícím se k Odběrným místům, včetně
např. smluvní dokumentace, komunikace, faktur;
- ke všem úkonům a právním jednáním souvisejícím s uzavíráním, změnami a ukončováním smluv o připojení a jakýchkoliv jiných smluv souvisejících se zajištěním nebo ukončením
distribuce jakékoliv Komodity do veškerých Odběrných míst;
- výpovědi, žádosti o neprodloužení platnosti, odstoupení od smluv, na jejichž základě probíhá dodávka či distribuce jakékoliv Komodity do Odběrných míst Zmocnitele, včetně
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výpovědi nebo odstoupení od jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je zprostředkování uzavření smlouvy o sdružených službách dodávek jakékoliv Komodity do Odběrných míst;
- zastupovat Zmocnitele při registraci (registrovaný účastník trhu) u OTE a u NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21;
- zastupovat Zmocnitele při všech jednáních a ve všech řízeních před Energetickým regulačním úřadem, Státní energetickou inspekcí a Českou obchodní inspekcí týkajících
se Odběrných míst Zmocnitele, a to včetně podávání podnětů nebo návrhů na zahájení jakýchkoliv řízení, činění jakýchkoliv vyjádření a veškerou komunikaci, včetně přebírání
zasílaných písemností;
- odvolání jakýchkoliv plných mocí udělených mou osobu zmocněncům odlišným od ZFP Energy, které se týkají dodávky, včetně sdružených služeb dodávky, jakékoliv Komodity do
Odběrných míst nebo plných mocí, na jejichž základě má být taková dodávka, nebo sdružené služby dodávky Komodity zprostředkována.

V rámci tohoto zmocnění je ZFP Energy oprávněna jednat zejména, nikoliv však výlučně, s následujícími společnostmi:
ČEZ Distribuce, a.s.
IČ: 24729035

E.ON Energie, a.s.
IČ: 26078201

Pražská energetika, a.s.
IČ: 60193913

ČEZ Prodej, a.s.
IČ: 27232433

E.ON Distribuce, a.s.
IČ: 28085400

PREdistribuce, a.s.
IČ: 27376516

EP ENERGY TRADING, a.s.
IČ: 27386643

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
IČ: 27386732

CENTROPOL ENERGY, a.s.
IČ: 25458302

VEMEX Energie a.s.
IČ: 28903765

innogy Energie, s.r.o.
IČ: 49903209

ARMEX ENERGY, a.s.
IČ: 27266141

Pražská plynárenská a.s.
IČ: 60193492

Pražská plynárenská distribuce a.s.
IČ: 27403505

X Energie, s.r.o.
IČ: 24817872

COMFORT ENERGY s.r.o.
IČ: 28393538

GasNet, s.r.o.
IČ: 27295567

LAMA energy a.s.
IČ: 28262026

Europe Easy Energy a.s.
IČ: 28603001

MND a.s.
IČ: 28483006

eYello CZ, k.s.
IČ: 25054040

Energie ČS, a.s.
IČ: 24256692

SPP CZ, a.s.
IČ: 28488016

QUANTUM, a.s.
IČ: 25307762

Dodavatel
Zmocnitele:

IČ:

V případě, že by můj/náš stávající dodavatel elektřiny podal žádost o pozastavení procesu změny dodavatele dle ust. § 36 odst. 2 Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s elektřinou, v platném znění, (dále jen „VyhláškaE“), prohlašuji tímto v souladu s ust. 37 odst. 3 VyhláškyE, že i nadále trvám/-e na změně mého stávajícího dodavatele elektřiny tak,
aby se mým/naším dodavatelem elektřiny stala společnost ZFP Energy.
V případě, že by můj/náš stávající dodavatel plynu požádal o pozastavení procesu standardní změny dodavatele dle ust. § 111 odst. 3 Vyhlášky č. 349/2015, o Pravidlech trhu
s plynem, v platném znění, (dále jen „VyhláškaP“), prohlašuji tímto v souladu s ust. § 112 odst. 3 VyhláškyP, že i nadále trvám/-e na změně mého stávajícího dodavatele plynu tak,
aby se mým/naším dodavatelem plynu stala společnost ZFP Energy.
ZFP Energy je oprávněna tuto plnou moc plně nebo částečně převést na jiné osoby (substituční plná moc).
ZFP Energy informuje Zmocnitele, že je samostatným správcem osobních údajů Zmocnitele, a to zejména: (i) na základě a za účelem realizace Smlouvy a v rozsahu uvedeném
ve Smlouvě a (ii) pro další účely uvedené v této plné moci a (iii) po pominutí účelů uvedených v bodech (i) a (ii) pro účely a na základě svého oprávněného zájmu na určení, výkonu
či obhajobě právních nároků. Zmocnitel prohlašuje, že byl informován o svých právech dle čl. 15 až 22 a 34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 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). Samostatně Zmocnitel prohlašuje, že byl informován o svém právu vznést proti zpracování námitku založenou na jeho individuální situaci tam, kde správce provádí zpracování na základě
svého oprávněného zájmu.
Více informací o zpracování jeho osobních údajů u ZFP Energy a o svých souvisejících právech se Zmocnitel dozví v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
společnosti ZFP Energy dostupném na http://zfpenergy-dev.zfpakademie.cz/pro-klienty.

Datum a místo:

zmocnění přijímám

Ing. Zdeněk Nezval, MBA
místopředseda představenstva

Jarmila Poliaková
předseda představenstva

ZFP akademie, a. s.

Zmocnitel:

zmocnění přijímám

Ing. Alexander Špak
člen představenstva

ZFP Energy, a.s.

