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Základní škola, Ostrava - Porubá, K.
Pokorného 138
K.Pokorného 56
Ostrava
708 00

Oznámení společnosti ČEZ Prodej, a.s„, o dodávce poslední instance

Dobrý den,

dovoluji si Vám jménem společnosti ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425,
PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 
22581, IČ: 27 23 24 33, oznámit, že vzhledem ke skutečnosti, že Váš stávající dodavatel elektřiny, 
One Energy & One Mobile a.s... IČ: 01879880, pozbyl možnost uskutečňovat dodávku elektřiny, se 
společnost ČEZ Prodej, a.s., jakožto držitel licence na obchod s elektřinou, stala od 23. 3. 2018 
dodavatelem poslední instance, a to v souladu s ustanovením §12a zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „energetický zákon").

Tato skutečnost znamená, že od 23. 3. 2018 je dodávka elektřiny do Vašich odběrných míst

EAN Adresa odběrného místa 1

859182400509329034 Karla Pokorného 1382/56, Ostrava, 708 00 Porubá
859182400509329068 Karla Pokorného 1382/56, Ostrava, 708 00 Porubá

v distribučním území, na které se vztahuje místně příslušná licence na distribuci elektřiny 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, zajišťována společností ČEZ Prodej, a.s., 
a to za cenu stanovenou dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2017 ze 
dne 21. listopadu 2017. Tato cena je stanovena ceníkem společnosti ČEZ Prodej, a.s., jež tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dopisu.



Společnost ČEZ Prodej, a.s. jakožto dodavatel poslední instance Vám oznamuje, že: .

■ elektřina v režimu dodávky poslední instance bude dodávána za podmínek stanovených v 
našich Všeobecných obchodních podmínkách dodávky elektřiny, které jsou k dispozici na 
webových stránkách www.cez.cz;

■ jste oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., (vyhláška o 
pravidlech trhu s elektřinou) v platném znění, změnit dodavatele elektřiny z dodavatele poslední 
instance za jiného dodavatele - držitele licence na obchod s elektřinou;

■ dodávka elektřiny v režimu dodávky poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců od jejího 
zahájení.

Společnost ČEZ Prodej, a.s., je připravena Vám poskytnout plnou součinnost a spolupráci v řešení
nastalé situace, a to i po ukončení režimu dodávky poslední instance. V případě jakéhokoliv dotazu
v této věci neváhejte kontaktovat příslušné zástupce společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Přílohy:

277) Ceník společnosti ČEZ Prodej, a.s. pro dodávku poslední instance
278) Výhodná nabídka elektřiny a plynu '

S přátelským pozdravem

ředitel pro prodej a obsluhu
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