Žádost
o poskytnutí distribuce elektřiny vn, vvn
uzavření nové smlouvy

změna smlouvy

Napěťová hladina

Interní evidenční číslo žádosti:
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PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem
Teplická 874/8,
405 02874/8,
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DIČ:
CZ27232425
se
sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly,
Teplická
PSČ 405 02
IČ 24729035,
DIČ CZ24729035
zapsaná
obchodním rejstříku
rejstříku vedeném uKrajským
soudem
vložka
2145
zapsána vv obchodním
Krajského
souduvvÚstí
Ústínad
nadLabem,
Labem,oddíl
oddílB,B.,
vložka
1704
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 120504641,
registrační číslo u OTE: 715
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
ŽADATEL

Jméno a příjmení/Obchodní firma
Zapsaná v OR vedeném
Datum narození/IČ

Oddíl

Vložka č.
Zákaznické číslo

DIČ CZ

Předmět podnikání

OKEČ

Licence na distribuci elektřiny č.
Licence na obchod s elektřinou č.
RÚT č.
Adresa - Ulice/osada

Č.p./č.or.

Místní část

Obec

Telefon
Konečný zákazník

PSČ

Mobilní telefon

Fax

Provozovatel lokální distribuční soustavy

E-mail

Výrobce (vlastní a ostatní vlastní spotřeba)

ZPŮSOB ÚHRADY PLATEB

Forma úhrady
Bankovní spojení
Měna

Bankovní inkaso
CZK

Převodní příkaz
Poštovní poukázka
Číslo účtu:
EUR
Jiné

ZASÍLACÍ ADRESA (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)

Jméno a příjmení adresáta
Ulice/osada

Č.p./č.or.

Místní část
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

Obec

PSČ

Číslo odběrného místa

OPM - EAN

Adresa - ulice

Č.p./č.or.

Místní část

Obec

Rezervovaný příkon ze smlouvy o připojení

[MW]

Záložní připojení

PSČ
Číslo smlouvy o připojení

Ano

Ne

Napěťová hladina záložního připojení

Vlastní výroba elektřiny Ano

Ne

Kategorie výrobce

Záložní OPM - EAN

nn

vn

Rezervovaný příkon záložního připojení

Typ zdroje
Vlastní spotřeba

[MW]

I.

[MW]

II.

Instalovaný výkon

[MW]

Ostatní vlastní spotřeba

[MW]

REZERVOVANÁ KAPACITA

Roční rezervovaná kapacita

[MW]

Měsíční rezervovaná kapacita

[MW]

vvn

Leden

Duben

Červenec

Říjen

Únor

Květen

Srpen

Listopad

Březen

Červen

Září

Prosinec

Regulační stupně
RS č.2 (%)

RS č.3(%)

Bezpečnostní minimum

RS č.4(%)

RS č.5(%)

RS č.6(MW)

RS č.7(MW)

[MW]

Předpokládané množství odebrané elektřiny za rok

[MWh]

Předpokládaný termín zahájení dodávky elektřiny

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Podpisem této žádosti prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti jsou správné, pravdivé, úplné a závazné. Potvrzuji, že jsou mi
známa všechna práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek i Pravidel
provozování distribučních soustav, jakož i Podmínky poskytování distribuce elektřiny, a zavazuji se postupovat vždy v souladu s
nimi. Dále potvrzuji, že odběrné elektrické zařízení vyhovuje ČSN i bezpečnostním a protipožárním předpisům. Beru na vědomí,
že vlastník odběrného elektrického zařízení je povinen zajistit jeho provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestalo příčinou ohrožení
života nebo zdraví osob či poškození majetku.Rovněž beru na vědomí, že stupeň základní a regulační stupně č. 1 až 7 jsou
vyhlašovány a odvolávány dispečinkem provozovatele přenosové soustavy prostřednictvím Českého rozhlasu stanice ČRo - 1 v
pravidelných, časově vymezených relacích.

ZA ŽADATELE
V

dne

Jméno, příjmení, funkce

Podpis (razítko)

ZA PDS
V
Jméno, příjmení, funkce

PŘÍLOHY:

Kontaktní osoby

dne
Podpis (razítko)

Příloha žádosti o poskytnutí distribuce z napěťové hladiny vn, vvn kontaktní osoby
Žadatel:
Adresa pro písemný styk:

Kontaktní osoby

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Jednání ve
věcech
smluvních

Technická
jednání

Oprávnění
Sjednávání
odběrových
diagramů,rezervo
vaná kapacita

Fakturace

Plánované
odstávky

