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PLNÁ MOC PRO ZMĚNU DISTRIBUTORA ELEKTŘINY 

Titul, jméno, příjmení:  .................................................................................................................Datum narození:  ....................................................  

Adresa trvalého bydliště: ulice  .................................................................................................č. p.  .............................  č. o.  .................................  

obec  ....................................................................................  městská část  .....................................................................  PSČ  .................................  

(dále jen „zákazník“) požaduje provést změnu stávajícího provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího službu distribuční soustavy (připojení 
níže uvedeného odběrného místa zákazníka k jiné distribuční soustavě a zajištění distribuce elektřiny prostřednictvím nové distribuční soustavy) 
u níže uvedeného odběrného místa zákazníka a za tímto účelem 

UDĚLUJE TÍMTO PLNOU MOC 

obchodní společnosti OPATHERM a.s., IČO: 25385771, se sídlem: Opava - Město, Horní náměstí 283/58, PSČ: 746 01, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1776 (dále jen „zmocněnec“) 
 
k veškerému právnímu jednání týkajícího se změny stávajícího provozovatele distribuční soustavy zákazníka a procesu s tím spojeného  

do odběrného místa zákazníka EAN/EIC  ...................................................................................................................................................................  

na adrese: ulice  ........................................................................................................................č. p.  .............................  č. o.  .................................  

obec  ....................................................................................  městská část  .....................................................................  PSČ  .................................  

(dále jen „odběrné místo“) 

zejména, aby zmocněnec jménem zákazníka jakožto zmocnitele: 

a) změnil smluvní vztah zákazníka se stávajícím dodavatelem elektřiny založený smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny, jehož 
předmětem je dodávka elektřiny a zajištění souvisejících služeb v elektroenergetice do výše uvedeného odběrného místa tak, že stávající 
dodavatel elektřiny bude na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny povinen zajistit službu distribuční soustavy  
u nového provozovatele distribuční soustavy, 

b) ukončil smluvní vztah zákazníka se stávajícím provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je zajištění služby distribuční 
soustavy (zajištění distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy) či 
za zákazníka jednal se stávajícím dodavatelem elektřiny ve věci ukončení zajištění služeb distribuční soustavy u stávajícího provozovatele 
distribuční soustavy, pokud stávající dodavatel elektřiny je povinen zajistit služby distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny uzavřené se zákazníkem, 

c) ukončil smluvní vztah se stávajícím provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je připojení odběrného elektrického zařízení 
zákazníka k distribuční soustavě v odběrném místě, 

d) odvolal u stávajícího dodavatele elektřiny veškeré plné moci vystavené zákazníkem v souvislosti s uzavřením smlouvy o dodávce elektřiny 
či smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, 

e) vyžádal u stávajícího dodavatele elektřiny a stávajícího provozovatele distribuční soustavy kopie smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny, smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy (distribuční smlouvy) a smlouvy o připojení, uzavřené mezi těmito subjekty  
a zákazníkem, včetně všech dodatků, či kopii žádosti o připojení, nebyla-li smlouva o připojení uzavřena mezi stávajícím provozovatelem 
distribuční soustavy a zákazníkem uzavřena, jakož i veškeré informace a podklady, jež jsou nutné pro řádnou realizaci procesu změny 
provozovatele distribuční soustavy, např. sdělení smluvních podmínek zákazníka jako je výpovědní doba, smluvní pokuty, doby trvání  
a nejbližší možné datum ukončení či změny smlouvy, EAN/EIC kódu odběrného místa, 

f) zastupoval zákazníka při registraci změny provozovatele distribuční soustavy v informačním systému operátora trhu s elektřinou, 
společnosti OTE, a.s., IČO: 26463318, se sídlem: Sokolovská 192/79, Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00 a při jednání s operátorem trhu 
s elektřinou v souvislosti s tím, 

g) ke zpětvzetí jakéhokoliv právního úkonu učiněného v souvislosti se změnou stávajícího provozovatele distribuční soustavy za účelem 
zajištění řádného průběhu procesu změny stávajícího provozovatele distribuční soustavy. 

Zmocněnec je výslovně oprávněn na základě této plné moci pověřit další osobu, aby místo něho jednala za zmocnitele ve výše uvedených 
záležitostech, a za tímto účelem jí udělit plnou moc, s čímž zákazník výslovně souhlasí. 

V Opavě dne  ...................................................................................    ...........................................................................................................  
 Jméno a příjmení zákazníka hůlkovým písmem a podpis zákazníka 
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