pro právní jednání spojené s procesem optimalizace v oblasti dodávek elektrické
energie/zemního plynu podle ust. §441 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Dohoda“)
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Identifikační číslo

ORGANIZÁTOR
Zastoupena jednateli:
IČ: 06380964
DIČ: CZ06380964

Ing. Petr Částek, David Otoupalík
Bankovní spojení: 2401434829/2010
Obchodní rejstřík: C 101777, vedená u Krajského soudu v Brně

Web:
E-mail:
Infolinka:

www.setrimeobcanum.cz
info@setrimeobcanum.cz
530 519 019

ZMOCNITEL (DÁLE JEN OBČAN)
Jméno, příjmení

Tomáš Margetík

Datum narození

Ulice

U Svatých 1049

Poštovní směrovací číslo (PSČ)

2 0 . 0 8 . 1 9 8 6

Obec / město

Ostrožská Nová Ves

6 8 7 2 2

Tato Dohoda je uzavírána v rámci projektu Skautská energie na základě smlouvy mezi Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z.s.
a Občanům, s.r.o.. Občan tímto zplnomocňuje Organizátora k tomu, aby jej v plném rozsahu zastupoval ve všech záležitostech souvisejících
s procesem optimalizace v oblasti dodávek elektřiny a plynu (dále jen “energií”) Občana. Tedy zejména při jednání s dodavateli, distribučními
společnostmi a dalšími osobami, které jsou oprávněny za Občana zakládat, měnit či rušit smlouvy o dodávkách a distribuci energií.
Dále je Organizátor zmocněn k jednání se zprostředkovateli a správci smluv o dodávkách a distribuci, k ukončení všech stávajících smluv
Občana, jejichž předmětem je realizace, distribuce, zprostředkování a/nebo správa dodávek energií, jakož i smluv, které jsou na smlouvy
o dodávkách energií vázané. Organizátor je dále oprávněn k zpětvzetí (storno) podané výpovědi a ke změnám distribučních sazeb souvisejících
s dodávkou energií do odběrných míst Občana. Občan výslovně souhlasí a požaduje, aby veškeré informace a dokumenty vyžádané na základě
tohoto zmocnění Organizátorem, byly třetími subjekty poskytovány a zasílány výhradně Organizátorovi, nikoliv Občanovi, a to písemně na adresu
sídla Organizátora uvedenou shora nebo
na email tamtéž.

ORGANIZÁTOR JE OPRÁVNĚN ZEJMÉNA

1.
2.
3.

K přijetí vítězné nabídky a podpisu smlouvy nebo sdružené smlouvy o dodávkách energií (vč. informací poskytovaných spotřebitelům
před uzavřením smlouvy a poučení o právu na odstoupení), včetně její výpovědi či odstoupení od takové smlouvy. Dále k podpisu
distribuční smlouvy, včetně všech dokumentů s těmito smlouvami souvisejícími nebo smlouvy o připojení k distribuční
soustavě, či žádosti o změnu sazby.
Ke změně a/nebo oznámení osobních a kontaktních údajů Občana u všech licencovaných dodavatelů a distributorů s platnou licencí,
vydanou Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), kteří jsou uvedeni na oficiálních stránkách ERÚ (www.eru.cz).
K vyžádání a převzetí originálů nebo kopií dokladů potřebných v rámci procesu optimalizace dodávek energií Občana, zejména smluvní
dokumentace o dodávkách, vystavených dokladů a faktur a dalších dokumentů souvisejících s dodávkami energií.

4.

Ke zjišťování všech informací v oblasti dodávek energií, zejména pak aktuální stav a technické nastavení dodávek, informace související
s trváním smluvního vztahu ohledně dodávek, resp. sdružených dodávek. Dále pak k vyžádání retenční nabídky stávajícího dodavatele.

5.

K výpovědi nebo odstoupení od smlouvy či plné moci uzavřené/udělené Občanem nebo Organizátorem na základě zmocnění, převzetí
údaje o datu ukončení smlouvy (zejména ve smyslu ust. § 30 odst. 2 písm. m) a/nebo ust. § 61 odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb.),
vč. zpětvzetí výpovědi, resp. sdružené smlouvy na dodávky energií, smluv zajišťujících zprostředkování, distribuci či správu dodávek energií
Občana, a to včetně třetích subjektů, odlišných od licencovaných dodavatelů a distributorů s platnou licencí
udělenou ERÚ, zabývajících se poradenskou a zprostředkovatelskou činností v oblasti energií.

6.

K zastupování Občana ve správním řízení před ERÚ, SEI (Státní energetická inspekce) a ČOI 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 se státními orgány, přebírání doručovaných písemností a listin. Dále k zastupování a všem jednáním i úkonům
při registraci u Operátora trhu s elektřinou a plynem.

7.

Ke zrušení/odvolání jakékoliv plné moci, která byla udělena Občanem nebo bude udělena Organizátorem na základě zmocnění dodavateli
energií či třetí osobě ve věcech spojených s dodávkami energií, především zprostředkovateli nebo správci.

Dále je Organizátor oprávněn i ke všem dalším úkonům a právním jednáním souvisejícím a navazujícím na úkony a právní jednání vymezené
v bodech 1 až 7. Oprávnění se vztahuje na odběrná místa energií Občana. Občan souhlasí s pořízením kopie občanského průkazu. Organizátor
je dále oprávněn udělit jménem Občana souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořízením kopie občanského průkazu dodavatelům energií
a distribučním společnostem. Občan prohlašuje, že pokud jeho stávající dodavatel energií podá ve smyslu ust. § 36 vyhlášky č. 408/2015 Sb.
nebo ve smyslu ust. § 111 vyhlášky č. 349/2015 Sb. žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, sděluje, že i přes tuto skutečnost na změně
dodavatele trvá tak, aby se novým dodavatelem energie stal dodavatel vybraný Organizátorem. Občan bere na vědomí, že Organizátor
je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to jak fyzickou, tak právnickou osobu. V případě, že Organizátor za sebe ustanoví více zástupců,
souhlasí Občan s tím, aby každý z těchto zástupců za sebe jednal samostatně.
Při uzavírání, změně a ukončení smlouvy je možné vlastnoruční podpis zástupce Organizátora uskutečnit faksimilií tohoto podpisu (vytištěný
podpis nebo razítko), obdobně též v případě následného písemného styku v rámci plnění na základě této Dohody o zastupování, jakožto i podpis
této Dohody o zastupování samotné.
V případě, že identifikační údaje Občana uvedené v této Dohodě o zastupování obsahují zjevné nesprávnosti, má se za to, že datum narození
je jednoznačným identifikátorem Občana. Na zřejmé nesprávnosti se nebere zřetel a nezpůsobují neplatnost této Dohody. Případnou opravu
takových nesprávností údajů Občana je možné provést ústní dohodou, např. telefonním hovorem. Občan dále souhlasí s možností rozšíření
uděleného zmocnění k dalším úkonům ústní formou, a to prostřednictvím telefonního hovoru. Občan souhlasí s doložením nahrávek takových
telefonních hovorů při předložení této Dohody třetím stranám.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Organizátor jako společný správce osobních údajů před podpisem poskytnul Občanovi veškeré informace vyplývající z právních předpisů,
zejména GDPR, což svým podpisem Občan stvrzuje. Organizátor informuje Občana, že informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné též
na internetové adrese www.setrimeobcanum.cz/gdprse
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