Poznámka k níže uvedené plné moci pro správní řízení:
V níže uvedném formuláři nejprve vyberte typ zmocnitele a zmocněnce (fyzická nebo
právnická osoba) a jednu z možností zastupování, poté můžete formulář vytisknout a vyplnit
ručně nebo dovyplnit a podepsat elektronicky.
Energetický regulační úřad nenese žádnou odpovědnost za použití níže uvedené plné moci.
Tato plná moc je pouhou pomůckou pro vytvoření plné moci pro zastupování ve správním
řízení vedeném před Energetickým regulačním úřadem. Každý účastník správního řízení
musí sám specifikovat, zda jím udělená plná moc odpovídá obsahem i rozsahem jeho
záměru nechat se zastupovat zmocněncem ve správním řízení a dle takového svého záměru
případně níže uvedenou plnou moc náležitě upravit.
Dle níže uvedené plné moci zmocněnec není oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo
něj za zmocnitele jednala. Zmocněnec je oprávněn dále zmocnit jinou osobu jen je-li v plné
moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, např. doplněním „Zmocněnec je oprávněn
ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu této plné moci.“ do textu plné moci.
Na základě plné moci může zmocněnec jménem zmocnitele a na jeho účet ustanovit, nikoliv
však odvolat, odpovědného zástupce odpovědného za výkon licencované činnosti ve smyslu
§ 6 zák. č. 458/2000 Sb.
V téže věci může mít účastník správního řízení současně pouze jednoho zmocněnce.
Pokud si zmocnitel zvolí jiného zmocněnce v téže věci, předložením nové plné moci plná moc
původní zaniká a od tohoto okamžiku původní zmocněnec není oprávněn činit jménem
zmocnitele jakékoliv další úkony.
V rámci právní jistoty je doporučeno předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy.

PLNÁ MOC PRO ZASTOUPENÍ V LICENČNÍM SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ PŘED
ENERGETICKÝM REGULAČNÍM ÚŘADEM

Vyberte zmocnitele

(dále jen „Zmocnitel“)
tímto zmocňuje

Vyberte zmocněnce

dále jen („Zmocněnec“)
k tomu, aby jménem Zmocnitele činil veškeré právní úkony v řízení před Energetickým regulačním
úřadem

Vyberte jednu z možností
Zmocněnec je zejména oprávněn podávat návrhy, doplňovat, opravovat a měnit podání, přebírat
veškeré písemnosti a rozhodnutí správního orgánu, vzdávat se jménem Zmocnitele práva na podání
rozkladu, jakož i činit ostatní úkony související s vydáním příslušného správního rozhodnutí.
Zmocněnec je oprávněn ustanovit, nikoliv však odvolat, odpovědného zástupce odpovědného
za výkon licencované činnosti ve smyslu § 6 zák. č. 458/2000 Sb.
Tato plná moc zaniká nabytím právní moci rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve správním
řízení, ke kterému byla tato plná moc udělena.

Plnou moc v uvedeném rozsahu přijímám.

V …………… dne …………..

V …………… dne ………….

_______________________
Zmocnitel

_______________________
Zmocněnec

