
na základě smlouvy uzavřené s panem/paní/právnickou osobou (dále jen Původní zákazník) 

Jméno, Příjmení / Název právnické osoby: 

Datum narození / IČO:  

Adresa trv. bydliště / sídla:

již Původní zákazník předmětnou komoditu neodebírá z níže uvedeného důvodu: 

 Zákaznická linka: 800 400 420 
E-mail: info@vemexenergie.cz 

 www.vemexenergie.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Já, níže podepsaný(-á) 

Jméno, Příjmení / Název právnické osoby: 

Datum narození / IČO:  

Adresa sídla / trvalého bydliště 

Ulice:     Číslo p./or.: 

Obec:     PSČ: 

Kontaktní údaje 

Telefon:   E-mail:

Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu 

Jméno, Příjmení:  Funkce: 

Jméno, Příjmení:  Funkce: 

prohlašuji na svou čest, že v odběrném místě na adrese 

Ulice:     Číslo p./or.: 

Obec:     PSČ: 

do kterého společnost  (dále jen Obchodník) dosud uskutečňovala dodávku komodity plyn elektřina 

• ODSTĚHOVAL SE – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního zákazníka vůči
Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu

• ODSTĚHOVAL SE – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a s Původním zákazníkem jsem nikdy nebyl(-a) a nejsem v žádném
vztahu, který by zakládal mou odpovědnost za jeho závazky

• ZDRAVOTNÍ NEZPŮSOBILOST – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a zavazuji se uhradit veškeré závazky Původního zákazníka
vůči Obchodníkovi z uvedeného smluvního vztahu (případný přeplatek bude vyplacen Původnímu zákazníkovi, případně osobě uvedené v
Rozhodnutí o opatrovnictví)

• ZEMŘEL DNE   – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a případný přeplatek/nedoplatek bude vypořádán dle
Rozhodnutí o dědickém řízení, případně de dohody dědiců uvedených v Rozhodnutí o dědictví 

• ZEMŘEL DNE   – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a jsem dědicem po Původním zákazníkovi, odpovídám za
dluhy a zároveň jsem oprávněn k vyplacení přeplatku po Původním zákazníkovi 

Žádám, aby byla ukončena smlouva o připojení uzavřená mezi Původním zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy a zároveň všechny 
smlouvy, kterými se realizovala. 

VT NT Číslo elektroměru: Stav elektroměru: 

Stav plynoměru: Číslo plynoměru: 

Fakturu zaslat: dle smlouvy s Původním zákazníkem na jinou adresu: 

Jméno, Příjmení / Název právnické osoby: 

Adresa: 

Obchodník si vyhrazuje právo požadovat, aby nový zákazník předložil titul k užívání nemovitosti/bytu, např. nájemní/kupní/darovací smlouvu/ 
výpis z katastru nemovitostí. 

Jsem si vědom(-a) toho, že v případě, kdy jsem v tomto prohlášení uvedl(-a) nepravdivé údaje, jsem povinen uhradit způsobenou újmu a 
provozovatel distribuční soustavy a/nebo Obchodník bude oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých údajů s 
okamžitou účinností a ukončit dodávku uvedené komodity.
Souhlasím s poskytnutím a zpracováním mých osobních údajů a podpisem tohoto čestného prohlášení uděluji souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen Zákon), společnosti VEMEX Energie a.s., IČO: 289 03 765, se sídlem Evropská 
2591/33E,16000 Praha 6–Dejvice (dále jen Správce), ke zpracování mých osobních údajů uvedených v tomto čestném prohlášení za účelem vyplývajícím z povahy 
tohoto čestného prohlášení, zejména k nabízení produktů a/nebo služeb Správce, prostřednictvím zasílání informací a nabídek, a to i elektronickými prostředky, a to na 
dobu 5 let. Osobní údaje mohou být zpracovávány za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Za předpokladu splnění podmínek v §5 a §6 Zákona 
je tento souhlas udělen i pro zpracovatele pověřené Správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je 
dobrovolné a mohu jej kdykoliv odvolat, a dále, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci, právo požadovat 
vysvětlení apod. 

Místo, Datum podpisu: 

VEMEX E nergie a.s. | Evropská 2591/33E,16000 Praha 6–Dejvice
IČO 28903765, DIČ CZ28903765  
spol. zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15299         

Podpis: 

• ZEMŘEL – svědčí mi právo k užívání nemovitosti/bytu a nemám k Původnímu zákazníkovi žádný vztah

• Z JINÉHO DŮVODU mi svědčí právo k užívání nemovitosti

mailto:info@vemexenergie.cz

	fill_1: 
	undefined: 
	Ulice: 
	fill_3: 
	Obec: 
	undefined_2: 
	Telefon: 
	Email: 
	fill_7: 
	Funkce: 
	fill_9: 
	Funkce_2: 
	Ulice_2: 
	fill_11: 
	Obec_2: 
	fill_14: 
	comb_6: 
	fill_15: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	undefined_4: 
	Místo Datum podpisu: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	datum_umrti: 
	datum_umrti_2: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Ano
	VT: 
	NT: 
	undefined_3: 
	adresa: 
	Check Box7: Off
	Check Box7s: Off


