
SKUPINA ČEZ

ŽADATEL (DODAVATEL)

OBCHODNÍ FIRMA

SÍDLO SPOLEČNOSTI

IČO DIČ

ZAPSANÁ V OR SP. ZN.

LICENCE Č. REGISTRACE OTE Č.

WEBOVÁ ADRESA

ZASTOUPENÍ 1)

BANKOVNÍ SPOJENÍ 2)

KORESPONDENČNÍ ADRESA  JE SHODNÁ SE SÍDLEM SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ FIRMA ULICE Č. P. / Č. O.

OBEC PSČ

OSOBY POVĚŘENÉ JEDNÁNÍM ZA DODAVATELE VE VĚCECH SMLOUVY 3)
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ŽÁDOST
o uzavření Rámcové smlouvy o zajištění  

služby distribuční soustavy 

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen Distributor)
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SKUPINA ČEZ

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZA DODAVATELE

E-mailové adresy pro účely zasílání informací o procesních změnách, o nedostupnosti DIP/ESB apod.:

E-MAIL E-MAIL

E-MAIL E-MAIL

E-MAILOVÉ ADRESY PRO ÚČELY NÁHRADNÍ KOMUNIKACE DLE VYBRANÝCH TYPŮ POŽADAVKŮ 5)

Žádosti o zahájení distribuce do nového OPM:

E-MAIL E-MAIL

Žádosti o změnu zákazníka v připojeném OPM (přepis):

E-MAIL E-MAIL

Žádosti o přerušení, zpětvzetí podaného požadavku na přerušení před jeho realizací nebo žádosti o obnovení distribuce elektřiny a související informace 
(neoprávněný odběr elektřiny Zákazníkem):

E-MAIL E-MAIL

Žádosti o ukončení distribuce do OPM se současnou demontáží měřicího zařízení:

E-MAIL E-MAIL

Sjednávání rezervované kapacity:

E-MAIL E-MAIL

Změna Dodavatele v OPM:

E-MAIL E-MAIL

Reklamace:

E-MAIL E-MAIL

VYSVĚTLIVKY
1) Uveďte zastupující osoby, které budou podepisovat Rámcovou smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy podle údajů v obchodním rejstříku.
2) Jedná se o bankovní účet pro finanční vypořádání vyúčtování za služby distribuční soustavy.
3) Jedná se o osoby pověřené jednáním za smluvní stranu Dodavatele ve věcech Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy. Doporučujeme 

maximálně 3 osoby.
4) Jedná se o Dodavatelem určené osoby s administrátorským oprávněním, které v rámci Distribučního portálu (DIP) primárně přidělují role a oprávnění 

dalším osobám podílejícím se na plnění úkolů Dodavatele. Nastavení mohou být maximálně 3 administrátoři.
5) Tyto e-mailové adresy slouží pro komunikaci řešení vyjmenovaných druhů požadavků v případě nedostupnosti elektronického systému komunikace 

(Distribuční portál, ESB komunikace). Doporučujeme nastavení jedné sběrné e-mailové adresy. 
6) Vyplňte dle způsobu jednání uvedeného v obchodním rejstříku, v případě, že za společnost Dodavatele musí jednat více osob současně, vyplňte jméno, 

příjmení, funkci a podpis pro každého statutárního zástupce zvlášť.

POVINNÉ PŘÍLOHY    KOPIE LICENCE NA OBCHOD S ELEKTŘINOU 

   KOPIE VÝPISU Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. 
Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách  
www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.

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 DODAVATELE  

V                                                               DNE 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE 6)                                                            PODPIS (RAZÍTKO) STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 6)

www.cezdistribuce.cz

ULOŽIT VYTISKNOUT
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