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DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ 

Zástupce:  
GENESIS PROJECT s.r.o., IČO: 037 53 484, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupena 
na základě plné moci Josefem Novotným 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236944 
Bankovní spojení: 2800803134/2010 
Web: genesisproject.cz 
E-mail: info@genesisproject.cz 
Tel.: 704 115 005 

Zmocnitel: 

Jméno a příjmení Datum narození 

Ulice č. p. / č. o. 

Město PSČ 

Telefon E-mail 

I. Předmět dohody 

Zmocnitel touto dohodou zmocňuje Zástupce k zastupování ve všech záležitostech souvisejících 
s dodávkami elektřiny a/nebo plynu (dále jen „Energie“) do všech odběrných míst Zmocnitele, tedy 
zejména: 

1. k vyžádání a převzetí originálů nebo kopií dokladů souvisejících s dodávkami Energií, zejména smluvní
dokumentace o dodávkách, vystavených dokladů a faktur a dalších dokumentů souvisejících
s dodávkami Energií,

2. ke zjišťování všech informací v oblasti dodávek Energií, zejména pak aktuální stav a technické
nastavení dodávek, informace související s trváním aktuálního smluvního vztahu Zmocnitele ohledně
dodávek Energií, resp. sdružených dodávek Energií,

3. k ukončení smlouvy, převzetí údaje o datu ukončení smlouvy, vč. zpětvzetí výpovědi, resp. sdružené
smlouvy na dodávky Energií, smluv zajišťujících zprostředkování či správu dodávek Energií Zmocnitele,
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,

4. ke zrušení a/nebo odvolání jakékoliv plné moci, která byla udělena Zmocnitelem dodavateli Energií či
třetí osobě ve věcech spojených s dodávkami Energií,

5. ke změnám distribučních sazeb vážících se k dodávkám Energií do odběrného místa/odběrných míst
Zmocnitele

6. ke všem právním jednáním souvisejícím a navazujícím na právní jednání vymezená v písm. a) až e),
7. k přijetí vítězné nabídky a podpisu smlouvy nebo sdružené smlouvy o dodávkách Energií včetně

informací poskytovaných dodavateli Energií spotřebitelům před uzavřením smlouvy o dodávkách
Energií, poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy o dodávkách Energií, všeobecných
obchodních podmínek, to vše včetně případných příloh a/nebo dodatků,

8. k udělení souhlasu vítěznému dodavateli se zpracováním osobních údajů Zmocnitele, a to jména,
příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště nebo sídla a kontaktních údajů za účelem uzavření
smlouvy o dodávkách. Dále k udělení souhlasu vítěznému dodavateli k tomu, aby Zmocnitele
kontaktoval a informoval ho o změnách, nových produktech, službách a novinkách a zasílal mu
elektronický zpravodaj. Dále k udělení souhlasu s nahráváním a ukládáním záznamů hovorů za účelem
zvyšování kvality služeb. Dále k udělení souhlasu Zmocnitele s pořízením nahrávky, v níž dojde k opravě
osobních údajů Zmocnitele, a k poskytnutí takovéto nahrávky třetí straně v případě, že bude vyžádána.

9. jakož i ke všem právním jednáním souvisejícím s připojením, tedy uzavřením, změnou, nebo
ukončením smluv, zejména, nikoliv však výlučně, smlouvy o připojení s příslušným provozovatelem
distribuční či přenosové soustavy, a se zajištěním nebo ukončením distribuce Energií.
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Zmocnitel výslovně prohlašuje: 

1. že pro případ, že by jeho stávající dodavatel Energií podal žádost o pozastavení procesu změny
dodavatele dle § 111 vyhlášky č. 349/2015 Sb. nebo dle § 36 vyhlášky č. 408/2015 Sb., tak i přes tento
postup stávajícího dodavatele Energií trvá na změně dodavatele tak, aby se jeho novým dodavatelem
Energií stal dodavatel vybraný Zástupcem,

2. požaduje, aby veškeré informace a dokumenty, které na základě této dohody v jeho zastoupení vyžádá
Zástupce od stávajícího dodavatele Energií nebo od jakékoliv třetí osoby, byly těmito osobami
poskytnuty a zaslány přímo k rukám Zástupce na jeho adresu sídla a/nebo na e-mailovou adresu,

3. bere na vědomí, že Zástupce je oprávněn ustanovit si za sebe dalšího zástupce, kterým může být osoba
fyzická nebo osoba právnická a v případě, že Zástupce za sebe ustanoví více zástupců, souhlasí
Zmocnitel s tím, aby každý z těchto zástupců jednal samostatně,

4. v případě, že identifikační údaje Zmocnitele uvedené v této dohodě obsahují zjevné nesprávnosti, má
se za to, že rodné číslo (datum narození) je jednoznačným identifikátorem Zmocnitele, na zřejmé
nesprávnosti se nebere zřetel a nezpůsobují neplatnost této dohody.

5. při uzavírání, změně a ukončení této dohody je možný vlastnoruční podpis Zástupce uskutečnit
faksimilií tohoto podpisu (vytištěný podpis nebo razítko).

II. Ukončení dohody

Tato Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou a zaniká: 

1. dnem zániku Smlouvy o poskytování služeb v oblasti Energií uzavřené mezi Zmocnitelem a
Zástupcem, nebo

2. písemnou výpovědí ze strany Zmocnitele z důvodu zvlášť závažného porušení povinností Zástupce
při plnění této dohody, v jehož důsledku byla Zmocniteli Zástupcem způsobena škoda, nebo

3. písemnou dohodou Zmocnitele a Zástupce.

Dne _______________ 

  __________________________      __________________________ 
 Zástupce         Zmocnitel   
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