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Žádost o připojení odběrného místa a uzavření smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny 

 
 

Zákazník (odběratel) 

 

obchodní firma (název)/jméno a příjmení: ……………………………………………………………….. 

sídlo/místo podnikání: ………………………………………………………………………………………. 

IČ/datum narození: ………………………………………………………………………………………….. 

DIČ:……………………………………………………………………………………………………………. 

jednající/zastoupený: ……………………………………………………………………………………….. 

zapsaný v OR vedeném u ………………………………………....oddíl ……… , vložka ………………  

bankovní spojení: ……………………………………………………………………………………………. 

číslo účtu:……………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní osoba 

Jméno: Příjmení: 

Telefon: Mobil: 

Fax:  E-mail:  

Adresa pro zasílání faktur a veškeré korespondence  

(jen pokud je jiná než adresa sídla nebo místa podnikání) 

Název:  

Ulice: č.p./č.o. 

Obec:  PSČ:  

Důvod žádosti 

�  NOVÝ ODBĚR  �  ZMĚNA SMLUVNÍCH ÚDAJŮ  

�  ZMĚNA TARIFU  �  ZMĚNA REZERVOVANÉHO PŘÍKONU 

�  JINÁ ZMĚNA  �  ZMĚNA DODAVATELE SILOVÉ ELKTŘINY 

Odběrné místo 

Číslo odběrného místa:  

Adresa odběrného místa:  

EAN OM:  
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Spotřebiče v odběrném místě 

druh spotřebiče stávající nové druh spotřebiče stávající nové 

Osvětlení kW kW Akumulační topení kW kW 

PC a drobná elektronika kW kW Přímotopné topení kW kW 

Příprava pokrmů kW kW Ohřev TUV-akumulační kW kW 

Ostatní spotřebiče kW kW Ohřev TUV-přímotopný kW kW 

Klimatizace  kW kW Technologické ohřevy kW kW 

Servery kW kW Speciální spotřebiče kW kW 

Pohony, svářečky kW kW Spotřebiče se zpětnými vlivy kW kW 

Hlavní jistič 

Stávající jistič před elektroměrem �  1f.             A �  3f.             A 

Požadovaný jistič před 
elektroměrem 

�  1f.             A �  3f.             A 

Ověření technické způsobilosti odběrného místa 

Pokud v souvislosti s připojením odběrného místa nebo v souvislosti se změnou technických 
parametrů spotřebičů uvedených v této žádosti, došlo k vybudování nové, nebo úpravě stávající 
elektroinstalace, předloží zákazník kopii revizní zprávy o odborném prověření této změny. 

Upozornění pro zákazníka! 

Zákazník poskytuje na této žádosti důvěrné informace a osobní údaje a souhlasí s jejich 
shromažďováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Prohlášení zákazníka (odběratele) 

Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom, všech 
důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.  
 
 
 

Za zákazníka 

  
V ....................................................                             dne ......................................  

 
 
 
 
 
 
 

           Jméno. příjmení, funkce                                                                                 Podpis (razítko) 


