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PLNÁ MOC

DODAVATEL (ZMOCNĚNEC):

ARMEX ENERGY a.s. se sídlem: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, IČO: 27266141, DIČ: CZ27266141
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1602
Zastoupena: Jan Hodovanec, manažer oddělení péče o zákazníky
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 141533219, Číslo licence pro obchod s plynem: 241533220, ID RÚT 718
Internetové stránky: www.armexenergy.cz, e-mail: energy@armexenergy.cz, tel.: +420 412 154 154

ZÁKAZNÍK (ZMOCNITEL):

Zákazník zmocňuje Dodavatele k právním jednáním se třetími osobami v souvislosti se změnou dodavatele elektřiny/plynu Zákazníka, tj. zejména k ukončení 
smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem elektřiny a/nebo zemního plynu, jehož předmětem je dodávka elektřiny a/nebo zemního plynu, popř. k ukončení 
smluvního vztahu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce elektřiny a/nebo zemního plynu. Dále k právním jednáním se 
třetími osobami v oblasti obchodu, přenosu a distribuce elektřiny/plynu a činnostmi s tím souvisejícími, zejména zprostředkováním, energetickými aukcemi, správě 
apod., resp. k právním jednáním týkajícím se odběrných a předávacích míst (dále rovněž „OM“) Zákazníka. Zmocněnec je zejména oprávněn:

• Právně jednat vůči držitelům licence dle energetického zákona (zejména v oblastech: výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod  
s elektřinou, činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie a rozvod 
tepelné energie), Energetickému regulačnímu úřadu, České obchodní inspekci, zprostředkovatelům v energetických odvětvích a dalším osobám v souvislosti 
s OM Zákazníka.

• K uzavření a/nebo změně a/nebo ukončení smlouvy o distribuci elektřiny/plynu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy a k uzavření a/nebo změně  
a/nebo ukončení Smlouvy o připojení zařízení pro distribuci a odběr elektřiny/plynu s příslušným provozovatelem distribuční soustavy.

• Právně jednat vůči společnosti OTE, a.s., IČO: 26463318, zejména pak zastupovat Zákazníka při registraci.

• K vyžádání a převzetí originálů nebo kopií dokumentů Zákazníka, zejména smluvní dokumentace o dodávkách energií, vystavených dokladů a faktur a dalších 
dokumentů souvisejících s dodávkami energií.

• K výpovědi nebo odstoupení od smlouvy či plné moci uzavřené/udělené Zákazníkem, zejména smluv zajišťujících zprostředkování v energetických odvětvích,  
a to včetně třetích subjektů, odlišných od držitelů licence dle energetického zákona, jakož i k ukončení zastupování a odvolání plných mocí udělených Zákazníkem 
třetím osobám zajišťujícím zprostředkování v energetických odvětvích či správu dodávek energií (odlišných od držitelů licence dle energetického zákona).

• Ke zjištění data možného ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu a jiných údajů (např. EAN/EIC, technické údaje, informace o délce 
výpovědní doby, doba trvání smlouvy), jakož i k přijímání veškerých informací, sdělení a listin s tím souvisejících.

• K zastupování Zákazníka ve správním řízení před Energetickým regulačním úřadem, Českou obchodní inspekcí ve věcech týkajících se smluvních vztahů  
o dodávkách, jejich zprostředkování a správy, zejména podávání podnětů, žádostí, návrhů na zahájení řízení a opravných prostředků, jejich zpětvzetí, komunikaci 
s orgány veřejné moci.

• Ke všem právním jednáním vedoucím k ukončení zastupování Zákazníka jakoukoliv třetí osobou, zejména pak ke zrušení/odvolání jakékoliv plné moci, která byla 
nebo bude udělena Zákazníkem nebo třetí osobou za Zákazníka jakékoli třetí osobě, nebo dále např. k odvolání plných mocí udělených zmocnitelem stávajícímu 
dodavateli v souvislosti s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu, a dále k ukončení smluv uzavřených s těmito dodavateli.

• K výkonu veškerých práv Zákazníka (pokud je Zákazník fyzickou osobou) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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).

• K dalším právním jednáním souvisejícím s dodávkami elektřiny/plynu (např. reklamace vyúčtování, vymáhání nároků apod.).

Dále je Dodavatel oprávněn i ke všem dalším právním jednáním souvisejícím a navazujícím na výše demonstrativně uvedená právní jednání.

Zákazník (pokud je Zákazník fyzickou osobou) souhlasí s pořízením kopie občanského průkazu zejména za účelem opravy či prokázání chybně uvedených údajů  
v dokumentaci související s dodávkou elektřiny/plynu.

Zákazník prohlašuje, že pokud jeho stávající dodavatel elektřiny/plynu podá ve smyslu příslušných právních předpisů žádost o pozastavení procesu změny 
dodavatele, trvá Zákazník i přes tuto skutečnost na změně dodavatele tak, aby se novým dodavatelem elektřiny/plynu stal Dodavatel.

Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel je oprávněn si za sebe ustanovit dalšího zástupce. V případě, že Dodavatel za sebe ustanoví více zástupců, souhlasí 
Zákazník s tím, aby každý z těchto zástupců jednal samostatně.

Při právním jednání Dodavatele v rozsahu této plné moci je možné vlastnoruční podpis zástupce Dodavatele nahradit faksimilií tohoto podpisu.

Zákazník může Plnou moc kdykoliv odvolat. Pokud Zákazník uvede v rámci své identifikace údaj o IČO, potvrzuje tím, že své právní jednání provádí v rámci výkonu 
své podnikatelské činnosti, popř. samostatného výkonu povolání, a nevystupuje v pozici spotřebitele.

Zákazník (pokud je Zákazník fyzickou osobou) potvrzuje, že se před podpisem této plné moci seznámil na stránkách www.armexenergy.cz se zásadami zpracování 
osobních údajů.

udělená dle ustanovení § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Plná moc“)

Jméno a příjmení / název: Datum narození / IČO:

Zástupce (funkce):

Ulice: Č. p.: Č. o.: Obec: PSČ:

Adresa trvalého bydliště / sídla:

Podpis zákazníka

Datum:

Zákazník/za zákazníka: Za dodavatele plnou moc přijímá:

Jan Hodovanec, manažer oddělení péče o zákazníky

DIČ:
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