žádost

o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn
 NovÝ odběr 1)
 krátkodobé připojení
 přemístění měření 3)

 změnA REZERVOVANÉHO PŘÍKONU nebo charakteru odběru 2)
 připojení lokální distribuční soustavy (LDS)
 sloučení či rozdělení odběrného místa

D

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |

Zákaznické číslo 4)

číslo elektroměru 4)

Žadatel
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
datum narození / ič

DIČ CZ

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

PSČ

zapsaná v OR / ŽR vedeném

sp. zn.

zastoupená
telefon

fax

E-mail

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení

Titul

telefon

fax

PSČ

E-mail

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

PSČ

ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC
Č. parcelní (u novostavby)

PSČ

místní část
Katastrální území (u novostavby)

5)

Patro

Číslo bytu

OM je ve vlastnictví:

 žadatele

 jiné osoby

Upřesnění místa odběru

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
DRUH SPOTŘEBIČE

STÁVAJÍCÍ

NOVÉ

STÁVAJÍCÍ

NOVÉ

Akumulační topení

kW

kW

Spotřebiče se zpětnými vlivy

kW

kW

Přímotopné topení 6)

kW

kW

Osvětlení

kW

kW

Tepelné čerpadlo – pohon

kW

kW

Klimatizace

kW

kW

Ohřívače vody – akumulační

kW

kW

Technologické ohřevy

kW

kW

Ohřívače vody – přímotopné

kW

kW

Ostatní spotřebiče

kW

kW

Pohony, svářečky

kW

kW

Záložní zdroj

kW

kW

Příprava pokrmů 7)

kW

kW

skupina Čez

DRUH SPOTŘEBIČE
8)

Linka 800 850 860

DALŠÍ ÚDAJE
Stávající hodnota rezervovaného příkonu

MW

Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu

PředpoklAd odebrané energie za rok	

kWh

Požadavek na zvýšenou spolehlivost dodávky

Charakter připojení

 trvalé

 krátkodobé

Nejvyšší napěťová hladina odběrného zařízení
Druh kompenzace 12)

 centrální

kV

 skupinová

DOBA TRVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO PŘIPOJENÍ DO

MW
9)

 Ano  Ne

10)

POŽADOVANÝ TERMÍN PŘIPOJENÍ 11)
 individuální

 jinÁ	Výkon

kVAr

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY Žadatele

VYSVĚTLIVKY
VYSVĚTLIVKY
1)	Hodící se označte křížkem.
Hodící se označte křížkem.
2) Žádost o připojení prosím podejte i v případech, kdy dochází ke změně charakteru odběru bez změny rezervovaného příkonu, tzn. obvykle v případech, kdy
změníte
způsob
využívání
elektřinykdy
v odběrném
místě. charakteru odběru bez změny rezervovaného příkonu, tzn. obvykle v případech,
2) Žádost
o připojení
prosím
podejte
i v případech,
dochází ke změně
kdy změníte způsob
využívání
elektřiny
v odběrném
3)	Požadujete-li
přemístění
měření,
uveďte
prosímmístě.
bližší specifikaci Vašeho požadavku v části Doplňující poznámky Žadatele.
jste jižpřemístění
naším zákazníkem,
vyplňte
prosím
číslo nebo
číslo elektroměru,
které
naleznete
např. na fakturách za odběr elektřiny.
3)4)	Pokud
Požadujete-li
měření, uveďte
prosím
bližší zákaznické
specifikaci Vašeho
požadavku
v části Doplňující
poznámky
Žadatele.
5)	U nových staveb uveďte prosím číslo parcely a katastrální území.
4) Pokud jste již naším zákazníkem, vyplňte prosím zákaznické číslo nebo číslo elektroměru.
6)	Přímotopným topením jsou míněny zejména tyto spotřebiče: elektrokotle, přímotopné el. panely, dotop tepelného čerpadla.
koloncestaveb
Příprava
pokrmů
prosíma katastrální
příkon spotřebičů
5)7)	V
U nových
uveďte
prosímuveďte
číslo parcely
území. jako jsou sporák, vařič, trouba.
8)	Uveďte prosím spotřebiče, u kterých je předpoklad zpětných vlivů na distribuční soustavu jako jsou tomografy, rentgenové přístroje, motory
6) Přímotopným topením jsou míněny zejména tyto spotřebiče: elektrokotle, přímotopné el. panely, dotop tepelného čerpadla.
s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním. V tomto případě prosím vyplňte i formulář „Dotazník pro
posouzení
zpětných
vlivů“.
7) V
kolonce Příprava
pokrmů
uveďte prosím příkon spotřebičů jako jsou sporák, vařič, trouba.
9)	Označte křížkem, zda požadujete kvalitu dodávky nad standard určený vyhláškou ERÚ a Pravidly provozování distribučních soustav.
8) Uveďte prosím spotřebiče, u kterých je předpoklad zpětných vlivů na distribuční soustavu jako jsou tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou
V takovém případě
hradíte
náklady
spojené
s realizací
tohotozapínáním.
nadstandardního
Požadavek
na nadstandard
charakteristikou
rozběhu,
kolísavým
odběrem
proudu
nebo častým
V tomto požadavku.
případě prosím
vyplňte i formulář
„Dotazník specifikujte
pro posouzení zpětných vlivů“.
na samostatné příloze.
9) Označte
křížkem, zda
požadujete
kvalitu
dodávky
naddo
standard
určený
vyhláškou
ERÚ
a Pravidly provozování distribuční soustavy. V takovém případě
10)	U
krátkodobého
připojení
uveďte
prosím
dobu,
kdy bude
odběrné
místo
provozováno.
hradíte náklady spojené s realizací tohoto nadstandardního požadavku. Požadavek na nadstandard specifikujte na samostatné příloze.
11)	U nového OM se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího OM o datum realizace požadované změny.
10) U krátkodobého
připojení
uveďte prosíma dobu,
do kdy
bude odběrné
místo kompenzovat
provozováno. působení spotřebičů se zpětnými vlivy na distribuční soustavu PDS.
12)	Označte
křížkem
druh kompenzace
její výkon
v případě,
že budete
V případě zaškrtnutí jiného druhu kompenzace, tento upřesněte.
1)

11) U nového OM se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího OM o datum realizace požadované změny.

POKYNY
A křížkem
UPOZORNĚNÍ
PRO ŽADATELE
12) O značte
druh kompenzace
a její výkon v případě, že budete kompenzovat působení spotřebičů se zpětnými vlivy na distribuční soustavu PDS.

V případě
zaškrtnutí bude
jinéhozpracována
druhu kompenzace,
tento
upřesněte.
a) Žádost
o připojení
v souladu
s ustanoveními
pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PDS podle zákona
číslo 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.
POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
b)	Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
a) Žádost
o připojení
bude zpracována
souladu s ustanoveními
pro a
připojení
odběrného
k zařízení
distribuční
soustavy
PDS podle
zákona
c)	PDS,
pro
účely zpracování
žádosti,v shromažďuje,
zpracovává
uchovává
osobní zařízení
údaje Žadatele
- fyzické
osoby,
a to zejména
jméno,
příjmení, pobyt
číslo 458/2000
Sb., energetický
zákon
(dále jen
EZ) ačíslo
prováděcích
vyhlášek
v platném
(trvalý,
popř. přechodný),
datum
narození
a popř.
bankovního
účtu.
Osobní znění.
údaje bude pro PDS dále zpracovávat společnost ČEZ Zákaznické
služby, s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ: 26376547 a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující služby obsluhy
b) Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
Žadatelů podle příslušného právního předpisu (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen “ZoOOÚ”]). Kompletní seznam subdodavabude
PDS
na požádání
Žadateli
poskytnut.
Ochrana
osobních údajů
Žadatele
osoby
budepředpisy
PDS technicky
a organizačně
zabezpečena
c) telů
Osobní
údaje
subjektu
údajů jsou
zpracovávány
v souladu
s příslušnými
aktuálně
platnými- fyzické
a účinnými
právními
České republiky
a Evropské
unie.
informace
týkající Toto
se zpracování
osobních
údajů a právních
předpisů,
na jejichžosobu.
základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách
vBližší
souladu
se ZoOOÚ.
ustanovení
se nevztahuje
na Žadatele
- právnickou
www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
d) Žadatel bere na vědomí, že před uzavřením následného smluvního vztahu souvisejícího s připojením k zařízení distribuční soustavy PDS musí
prokázat
příslušná
užívací
práva
k odběrnému
zařízení.
d) Žadatel bere
na vědomí,
že před
uzavřením
následného
smluvního vztahu souvisejícího s připojením k zařízení distribuční soustavy PDS musí prokázat
příslušná
užívací práva
k odběrnému
zařízení.
e)	PDS
je oprávněn
od Žadatele
požadovat
doplnění Žádosti.
e)

PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.

povinné PŘÍLOHY

 Katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo stavby

		

 Oddělovací geometrický plán u nově vznikajících pozemků (parcel)		

		

 Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy 8)

		

 Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný doklad

		

 Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu

PROHLÁŠENÍ Žadatele
Žadatel prohlašuje, že všechny údaje této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé, a že si je vědom všech
důsledků, pokud by toto prohlášení bylo nesprávné nebo nepravdivé.
ZA Žadatele
V 		

dne

Jméno, příjmení, funkce		Podpis (razítko)

skupina Čez

Linka 800 850 860

