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Žádost o připojení k lokální distribuční soustavě NN a o uzavření smlouvy 
 

Důvod žádosti: �  zřízení nového odběrného místa 
�  zvýšení nebo snížení rezervovaného příkonu (proudové hodnoty 

hlavního jističe) 
�  přepis stávajícího odběrného místa na nového odběratele 
 

1) Žadatel: 
Firma/fyzická osoba: ……………………………………………………………. 

Adresa sídla / místa podnikání: ……………………………………………………………. 

IČ: ……………………………………………………………. 

DIČ: ……………………………………………………………. 

Odpovědná osoba: ……………………………………………………………. 

Tel/fax: ……………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………. 

Bankovní spojení: ……………………………………………………………. 
(K žádosti je nutno doložit kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu) 

Kontaktní osoba žadatele: 

jméno: ……………………….. 

příjmení: ……………………….. 

mobil: ……………………….. 

e-mail: ……………………….. 

fax: ……………………….. 

Adresa pro zasílání korespondence nebo e-mailový kontakt: 

……………………………………………………………………………………………………. 
(ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, obec / e-mail) 

Adresa pro zasílání faktur nebo e-mailový kontakt: 

……………………………………………………………………………………………………. 
(ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, obec / e-mail) 

Adresa odběrného místa: 

……………………………………………………………………………………………………. 
(ulice, číslo popisné/orientační, PSČ, obec) 
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2) Specifikace technických požadavků odběrného místa: 

Žadatel má zájem o uzavření smlouvy na zajištění: �  distribuce elektřiny 

�  sdružených služeb dodávek elektřiny 

Odběr: �  jednofázový �  třífázový 
Stávající hodnota hlavního jističe: ……………...A 
Požadovaná hodnota hlavního jističe: …..………….A 
Stávající sazba distribuce: ……………… 
Požadovaná sazba distribuce: ……………… 

Vztah žadatele k odběrnému místu: �  vlastník 

�  nájemce 

Využití odběrného místa: …………………………………………………………………… 
(výroba, kancelář, sklady, atp.) 

Požadovaný termín zahájení dodávky el. energie/změny příkonu:  …………………………….. 
 
 

Charakter odběru Stávající příkon [kW] Požadovaný příkon [kW] 

elektrické vytápění přímotopy   

elektrické vytápění akumulační   

ohřev vody   

tepelné čerpadlo   

klimatizace   

motory   

svářecí stroje   

osvětlení   

ostatní spotřebiče 1-f   

ostatní spotřebiče 3-f   

Celkový instalovaný příkon   

Předpokládaná roční spotřeba 
[kWh/rok] 
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Prohlášení žadatele: 

• žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti 
• žadatel potvrzuje, že je oprávněn k užívání odběrného místa na základě 

vlastnického práva nebo řádně uzavřené smlouvě o pronájmu 
• žadatel bere na vědomí, že je povinen zajistit pravidelné revize el. zařízení a 

udržovat celou elektroinstalaci v takovém stavu. aby nemohlo dojít 
k poškození majetku nebo k ohrožení života a zdraví osob. 

• žadatel poskytuje souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném 
v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavření 
a plnění ujednání smlouvy o připojení a smlouvy o distribuci elektřiny nebo 
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a to na dobu trvání těchto 
smluv případně do doby vypořádání veškerých nároků vzniklých z této 
smlouvy. 

• žadatel uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů 
v potřebném rozsahu. 

…………………………… …………………………………… 
Datum Podpis žadatele/otisk razítka 


