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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ | plyn
 ukončení odběru

 změna zákazníka V odběrném místě (přepis)

Já, níže podepsaný

Jméno, příJmení, tItuL / obchodní fIrma datum narození / Ič

adresa místa trVaLého pobYtu / sídLa spoLečnostI / místa podnIkání

ulice Č. P. / Č. O. PSČ

OBec                                      míStní ČáSt

prohlašuJi na svou čest, že v odběrném místě (dále jen om): 

ČíSlO Om eic Om

adreSa Om

ulice Č. P. / Č. O. PSČ

OBec            míStní ČáSt

do kterého společnost čeZ prodej, s. r. o., (dále jen „obchodník“) dosud uskutečňovala dodávku plynu na základě smlouvy uzavřené s panem/paní:

jménO, Příjmení, titul / OBcHOdní Firma (dále jen Původní odběratel):

původní odběratel Již plyn neodebírá Z níže uvedeného důvodu:

 OdStěHOval Se | svědčí mi právo k užívání nemovitosti /bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního odběratele vůči 
Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu                                                                                   

 OdStěHOval Se | svědčí mi právo k užívání nemovitosti /bytu a s Původním odběratelem jsem nikdy nebyl(-a) v žádném vztahu, 
který by zakládal odpovědnosti za jeho závazky                                                                                                           

 ZdravOtní neZPůSOBilOSt | svědčí mi právo k užívání nemovitosti /bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního odběratele vůči 
Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu (případný přeplatek bude vyplacen Původnímu odběrateli, případně dle rozhodnutí o opatrovnictví)

 Zemřel dne ______.  ______.  ____________  | případný přeplatek /nedoplatek bude vypořádán dle rozhodnutí o dědickém řízení, 
případně dle dohody dědiců uvedených v rozhodnutí o dědictví

 adreSa míSta trvaléHO POBytu PůvOdníHO OdBěratele ke dni úmrtí: 
 

a žádám, aby byly

ukončeny všechny smlouvy, kterými se realizovala dodávka plynu do předmětného Om s Původním odběratelem k datu _____. _____. _________

výrobní číslo plynoměru: _________________________________    stav plynoměru:   ___________________ m3  

Fakturu–konečný účet zaslat  dle smlouvy s Původním odběratelem  na jinou adresu:

jméno, příjmení ___________________________________________________ _________________ 

adresa (včetně PSČ) ______________________________________________________________________________________________________

Případný přeplatek bude vždy vyplacen Původnímu odběrateli, případně dědicům. 
Obchodník si vyhrazuje právo po novém odběrateli vyžadovat předložení nájemní /kupní /darovací smlouvy /výpisu z katastru nemovitostí.

Jsem si vědom(-a) toho, že v případě, kdy jsem v tomto prohlášení uvedl(-a) nepravdivé údaje, jsem povinen(-a) uhradit způsobenou 
škodu a pds nebo obchodník bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů a ukončit 
dodávku plynu.

tímto souhlasím s poskytnutím a následným zpracováním mnou uvedených osobních údajů za účelem zajištění provedení úkonů 
na základě tohoto čestného prohlášení, a to zejména společnosti čeZ prodej, s.r.o., se sídlem praha 4, duhová 1/425, psč 14053, 
ič 27232433 a čeZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem plzeň, Guldenerova 2577/19, ič 26376547. Kompletní seznam subdodavatelů 
je uveden na www.cez.cz. tento souhlas dávám na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na dobu odpovídající promlčecím lhůtám dle 
občanského, příp. obchodního zákoníku.

v dne POdPiS

pokyny pro vyplnění: políčka vyznačená  zakřížkujte, pokud má platit text za nimi uvedený. V příslušném odstavci vyberte vždy alespoň jednu volbu.
 

obchodníK
čeZ prodej, s. r. o. duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | iČ: 27232433 | diČ: cZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským 

soudem v Praze, oddíl c, vložka 106349 | číslo licence na obchod s plynem: 240908082 | bankovní spojení: komerční 
banka, a.s., č. účtu/kód banky: 7770227/0100 | cez@cez.cz | www.cez.cz | Zákaznická linka 840 840 840
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