
               

                                    PLNÁ MOC 
 

ZMOCNITEL: 

 
Jméno, příjmení, titul:       

Datum narození:       

Trvalé bydliště:       

Doručovací adresa (pokud se liší od  adresy trvalého bydliště):       

e-mail:        

tel.:       

Odběrná místa energií : 

EIC kód odběrného místa objednatele ( plyn ):        

EAN kód odběrného místa objednatele ( elektřina ):        

 

ZMOCNĚNEC: 

Irena Exnerová                                                                                   

Sídlo: Trutnov, Voletiny, Nad Kaplí 17, PSČ 541 01                                                        

IČ: 41225627 

DIČ: 6261211484                                                                                      

podnikatelka podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba nezapsaná do obchodního rejstříku.                                                           

Bankovní spojení: KB, č. ú.: 115-7382020227/0100                                 

zastoupena: Mgr. Michal Bors, obchodní ředitel, tel. 731 508 654 , Kuba Šípků, ředitel obchodní sítě, tel: 602 300 282 

kontaktní adresa pro doručování: 

JES, třída T.G. Masaryka 832, Česká Skalice 552 03, JES, Železničářská 506, Trutnov 541 01 

e-mail: info@j-e-s.cz 

web: www.j-e-s.cz 

 

OBSAH PLNÉ MOCI: 
Zmocnitel tímto zplnomocňuje Zmocněnce k tomu, aby jej v plném rozsahu zastupoval v jednáních vedených za účelem cenové optimalizace v oblasti dodávek 

elektrické energie anebo zemního plynu (v textu plné moci jen Energie) zejména s dodavateli Energií, distributory Energií anebo jinými osobami, které mají právo 

uzavírat smluvní vztahy na dodávky Energií a za tím účelem sjednávat obchodní podmínky. 

Zmocněnec je v plném rozsahu oprávněn činit veškeré úkony směřující k optimalizaci dodávek Energií a jejich ceny Zmocnitele, zejména je oprávněn ke 

zjišťování a zajišťování následujících informací o Zmocniteli a vyžadování následujících dokladů: 

- aktuálního stavu dodávek Energií, včetně aktuální spotřeby, 

- technického nastavení dodávek Energií, 

- smluvního zajištění a smluvních podmínek dodávek Energií 

- jednání za Zmocnitele ve věci přípravy smluvního zajištění a sjednávání obchodních podmínek, 

- vyžádání originálů nebo kopií dokladů, zejména smluvní dokumentace, akceptací výpovědí, daňových dokladů účtujících ceny Energií, dokladů 

související se správou Energií atp. 

Zmocnitel souhlasí s tím, aby veškeré informace a materiály vyžádané Zmocněncem byly zaslané na kontaktní adresu pro doručování elektronických nebo 

listovních zásilek Zmocněnce, uvedenou u identifikačních údajů Zmocněnce v této Plné moci. 

Plná moc se vztahuje k odběrním místům Zmocnitele uvedeným na této plné moci. Zmocnitel tímto nezplnomocňuje Zmocněnce k jakémukoliv jednání ve věci 

samotného uzavření smlouvy na dodávky Energií nebo její změny anebo ukončení. K jakémukoliv jednání ve věci uzavření nebo změny anebo ukončení smlouvy 

anebo jednání ve správním řízení před Energetickým regulačním úřadem, Státní energetickou inspekcí anebo Českou obchodní inspekcí, musí být udělena 

speciální plná moc. Zmocněnec čestně prohlašuje a zavazuje se, že veškeré poskytnuté informace a informace zjištěné na základě jednání podle této plné moci 

použije výlučně k účelu zpracování optimalizace dodávek Energií pro Zmocnitele, a nikoliv k jinému účelu. Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn 

ustanovit si za sebe zástupce, kterým může být osoba fyzická nebo osoba právnická. V případě, že Zmocněnec za sebe ustanoví více zástupců, Zmocnitel souhlasí, 

aby každý z těchto zástupců jednal samostatně.  Plná moc je udělena na dobu neurčitou. Ve smyslu ustanovení § 448 odst. 1 občanského zákoníku je Zmocnitel 

oprávněn udělenou plnou moc kdykoliv odvolat. Odvolání plné moci musí být učiněno písemně na adresu doručovací pošty pro listovní zásilky nebo na adresu 

elektronické pošty Zmocněnce. Dokud není odvolání plné moci Zmocněnci známo (doručeno do sféry Zmocněnce), má jeho jednání tytéž účinky, jako by 

zmocnění ještě trvalo. Podpisy na této plné moci nemusí být úředně ověřeny. 

 

V      , dne                                                                                                                V Trutnově, dne             

…………………………………..                                                                                                          

Zmocnitel                                                                                           Zmocněnec plnou moc přijímá - Jednotný energetický servis - Irena Exnerová 
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http://www.j-e-s.cz/

