
Já, níže podepsaný 
 

                                                                                      
jméno, pøíjmení, titul           narozen / IÈ     

 
      
adresa bydlištì, vèetnì PSÈ 
 

prohlašuji na svou èest, že 
 

v odbìrném místì (OM): èíslo OM:                                          , èíslo EAN:         
 

adresa OM (obec, ulice, è.p.,è.o.,PSÈ):                                                                                                                                                 

do kterého spoleènost ÈEZ Prodej, s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) dosud uskuteèòovala dodávku elektøiny 
na základì smlouvy uzavøené s panem/paní:  

jméno, pøíjmení, titul (dále jen Pùvodní odbìratel)  

Pùvodní odbìratel již elektøinu v odbìrném místì neodebírá z dùvodu, že  

 zemøel dne          , adresa trvalého pobytu ke dni úmrtí:                                                                                      

  odstìhoval se – adresa (pokud je známa):                                                                                                                  

  do OM byla pøerušena dodávka elektøiny z dùvodu neoprávnìného odbìru ve smyslu § 51 zák. è. 458/2000 
Sb., energetický zákon nebo OM bylo z dùvodu neoprávnìného odbìru odpojeno 

V odbìrném místì 

 mi svìdèí právo k užívání nemovitosti/bytu a elektøinu jsem dosud odebíral(-a) spoleènì s Pùvodním odbìratelem, se 
kterým jsem žil(-a) ve spoleèné domácnosti a svìdèí mi právo na vrácení pøípadného pøeplatku vyúètování, jakož se i 
zavazuji uhradit pøípadné veškeré závazky Pùvodního odbìratele vùèi Dodavateli z uvedeného smluvního vztahu   

 v pøedmìtném odbìrném místì jsem odebíral(-a) elektøinu já a za Pùvodního odbìratele jsem platil(-a) zálohy a 
vyúètování Dodavatele a svìdèí mi právo na vrácení pøeplatku vyúètování, jakož se i zavazuji uhradit veškeré závazky 
Pùvodního odbìratele vùèi Dodavateli z uvedeného smluvního vztahu   

 mi svìdèí právo k užívání nemovitosti/bytu  a zavazuji se uhradit veškeré závazky Pùvodního odbìratele vùèi Dodavateli 
z uvedeného smluvního vztahu nebo vùèi pøíslušnému provozovateli distribuèní soustavy z dùvodu neoprávnìného odbìru. 

 mi svìdèí právo k užívání nemovitosti/bytu a s Pùvodním odbìratelem jsem nikdy nebyl(-a) v žádném vztahu, který by 
zakládal odpovìdnost za jeho závazky.  
 

V pøípadì, kdy je do OM pøerušena dodávka elektøiny z dùvodu neoprávnìného odbìru (napø. pøi porušení 
platebních povinností nebo tzv. èerném odbìru) své tvrzení o právu k užívání nemovitosti dokládám:  

 V pøípadì, kdy jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti výpisem z katastru nemovitostí  
              v níž se pøedmìtné OM nachází (ne starším 30 dnù). 

 V pøípadì, kdy nejsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti výpisem z katastru   nemovitostí v níž se 
pøedmìtné OM nachází (ne starším 30 dnù) a písemným souhlasem vlastníka (všech vlastníkù) k odbìru elektøiny 
v tomto OM s úøednì ovìøeným podpisem(-sy).  

 
Pøeplatek žádám vrátit na:  mojí shora uvedenou adresu   bankovní úèet èíslo: ……….……………./…..… 

a žádám, aby  

 byly ukonèeny všechny smlouvy, kterými se realizovala dodávka elektøiny do pøedmìtného OM s Pùvodním  

     odbìratelem k datu …………   a stavu elektromìru  ……………… (VT - vysoký tarif) …..…..……       (NT - nízký tarif) 

        a odeslal koneèné vyúètování spotøeby na adresu (vèetnì PSÈ):                                      

  a 

 uzavøeny všechny potøebné smlouvy k realizaci dodávky elektøiny pro pøedmìtné OM s  

 panem/paní (jméno, pøíjmení, titul, datum narození):      

 uzavøeny všechny potøebné smlouvy k realizaci dodávky elektøiny pro pøedmìtné OM s mou osobou. 
 
Jsem si vìdom toho, že v pøípadì, kdy jsem v tomto prohlášení uvedl(-a) nepravdivé údaje, jsem povinen(-a) uhradit 
zpùsobenou škodu a Provozovatel distribuèní soustavy nebo Dodavatel bude oprávnìn k okamžitému odstoupení od 
smlouvy uzavøené na základì nepravdivých údajù a ukonèit distribuci nebo dodávku elektøiny. 

V                                                                                           dne             Podpis 

Pokyny pro vyplnìní: Políèka vyznaèená , pokud má platit text za nimi uvedený, zakøížkujte. 
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