
 

ŽÁDOST O TRVALÉ PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA
K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NN ELEKTŘINA
Specifikace požadavku (hodící se zaškrtněte):

Část A – Údaje o žadateli
Jméno a příjmení / název společnosti:  

Datum narození:                   IČ:         DIČ:

Telefon:            Mobil:    E-mail:  

Adresa trvalého pobytu / sídlo společnosti
Ulice: č.p./č.or.: PSČ:

Město: číslo bytové jednotky:

Adresa pro doručování korespondence (Nevyplňujte, je-li shodná s adresou trvalého pobytu/sídlem společnosti)

Ulice: č.p.: č.or.:

Město: PSČ:

Kontaktní osoba, nebo jednající nebo zastupující žadatele
Jméno a příjmení / název společnosti:        Datum narození: 

Telefon:            Mobil:    E-mail:  

Bankovní spojení
Číslo účtu/kód banky:  

Část B – Údaje o zařízení žadatele
Adresa odběrného místa (Nevyplňujte, je-li shodná s adresou trvalého pobytu/sídlem společnosti)
Ulice: č.p./č.or.: PSČ:

Město: číslo bytové jednotky:

Katastrální území: Parcelní číslo: 

Technická specifikace odběru
Licence na výrobu:  
Odběr:       Stávající: Požadovaný:
Hodnota hlavního jističe [A]: Stávajícíí   Požadovaná   

Sazba distribuce: Stávajícíí   Požadovaná   

Požadovaný termín připojení/změny:

Druh odběru (rodinný dům, byt, kancelář, apod.):
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Připojení nového odběrného místa
Změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe

Rekonstrukce odběrného zařízení (změna instalovaného příkonu apod.)
Připojení nových spotřebičů

Oprava el. zařízení (výměna vadného hl. jističe apod.)
Změna sazby
Změna odběratele
Jiné:

NE ANO - uveďte číslo licence:

Třífázový Jednofázový JednofázovýTřífázový



 

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

Osvětlení 

Standardní spotřebiče do 16 A (3,5 kW) 

Ohřev vody - akumulační 

Elektrické vaření - třífázové 

Elektrické vytápění - akumulační 

Elektrické vytápění - přímotopné 

Klimatizace 

Tepelné čerpadlo 

Motory, svářečky apod. 

Celkový instalovaný příkon 

Tepelné čerpadlo 

Jmenovitý elek. příkon [kW] Jmenovité napětí [V] Ustálený proud [A] 

Rozběhový proud [A] Tepelný výkon [kW] Celkové tepelné ztráty [kW] 

Prohlášení žadatele
Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách
k  této  žádosti,  dále  potvrzuje,  že  má  k  připojení  odběrného  zařízení  souhlas  vlastníka
dotčené nemovitosti a také poskytuje souhlas ke zpracování údajů v rozsahu uvedeném v
žádosti,  což  je  nezbytné  pro  řádnou  identifikaci  subjektu  za  účelem  uzavření  a  plnění
ujednání  smlouvy  o  připojení  a  to  na dobu  trvání  této  smlouvy  či  případně  do  doby
vypořádání  veškerých nároků z této smlouvy  vzniklých.  Zároveň žadatel  dále uvádí,  že je
srozuměn  s možnými  následky  neposkytnutí  údajů  v potřebném  rozsahu  pro  náležité
posouzení této žádosti. 

Podpis žadatele

Datum........................................................ Podpis: ........................................................
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