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Žádost o ukončení smlouvy 

 

Specifikace požadavků (Volbu vždy vyznačte křížkem): 

[  ] Ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 

[  ] Ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy 

 

Důvod ukončení smlouvy: 

[  ] Ukončení odběru 

[  ] Změna dodavatele silové elektřiny 

 

Zákazník 

Číslo zákazníka:  

Obchodní firma/název:  

IČ:  

Oprávněný zástupce (jméno):  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

Odběrné místo 

Číslo odběrného místa:  

Adresa odběrného místa:  

EAN OPM:  

 

Měřící zařízení 

Číslo elektroměru:  

Stavy číselníku ke dni ukončení dodávky: 

Vysoký tarif:  

Nízký tarif:  
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Adresa pro zaslání konečného vyúčtování 

Jméno a příjmení/obchodní firma/název:  

Adresa: 

Číslo bankovního účtu k vyrovnání závazku:  

 
Podáním této žádosti vyjadřuji svou vůli ve věci ukončení smluv podle údajů výše uvedených. Prohlašuji, že 
jsem oprávněn(a) k tomuto právnímu úkonu a že údaje zde mnou uvedené jsou pravdivé a odpovídají 
skutečnosti. Jsem si vědom(a) toho, že v opačném případě jsem odpovědný(á) za toto své jednání. 
 
Výše uvedený zákazník prohlašuje, že ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku uznává co do důvodů a 
výše svůj dluh/závazek vůči uvedenému obchodnímu partnerovi z titulu nezaplacení ceny za dodanou a 
odebranou elektřinu a související služby podle Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě 
lokální distribuční soustavy a nebo podle Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy do výše uvedeného 
odběrného místa.  
Zákazník se zavazuje dluh/závazek uhradit včetně případného dluhu /závazku z konečného vyúčtování 
dodané a odebrané elektřiny a služeb distribuce. 

 

   

Za zákazníka:  
 

    V........................... dne…………………….    
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………     
    (podpis, popřípadě razítko zákazníka 
     nebo oprávněného zástupce) 
 


