
SKUPINA ČEZ

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO ČÍSLO ELEKTROMĚRU 

ŽADATEL

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

DATUM NAROZENÍ / IČO DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Č. P. / Č. O. PSČ

OBEC MÍSTNÍ ČÁST

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM SP. ZN.

ZASTOUPENÁ

TELEFON  

E-MAIL  

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

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TELEFON MOBIL

E-MAIL

KORESPONDENČNÍ ADRESA (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

ULICE Č. P. / Č. O. PSČ

OBEC MÍSTNÍ ČÁST

ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)

ULICE Č. P. / Č. O. PSČ

OBEC MÍSTNÍ ČÁST

Č. PARCELNÍ (u novostavby) KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (u novostavby)

PATRO ČÍSLO BYTU

UPŘESNĚNÍ MÍSTA ODBĚRU 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

POŽADOVANÝ TYP MĚŘENÍ 1)   A (průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů)

  B (průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů)

  C (ostatní měření)

VYSVĚTLIVKY

1) Hodící se označte křížkem.

  INSTALACE VYŠŠÍHO TYPU MĚŘENÍ 1)     ODSTRANĚNÍ VYŠŠÍHO TYPU MĚŘENÍ 1)  

Linka  800 850 860

ŽÁDOST
o instalaci jiného typu měření

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
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SKUPINA ČEZ

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI, POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

1. Žadatel tímto žádá o instalaci typu měřicího zařízení, který upřesnil v části „Technická specifikace“, a to z důvodu, který označil v záhlaví této žádosti. 
Pokud Žadatel v záhlaví označil požadavek na odstranění vyššího typu měření, žádá o odstranění stávajícího vyššího typu měření a současně 
o instalaci měřicího zařízení stanoveného prováděcím právním předpisem.

2. Žadatel bere na vědomí, že v případě nevyplnění některého z údajů požadovaného ve formuláři žádosti je PDS oprávněn požadovat jeho doplnění 
a že PDS není povinen vyhovět žádosti, pokud bude některý podstatný údaj v žádosti chybět.

3. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že instalace požadovaného měřicího zařízení bude provedena po podání žádosti podle aktuálních možností 
PDS s tím, že PDS Žadateli prostřednictvím některého z Žadatelem uvedených kontaktních údajů předem oznámí předpokládaný termín instalace. 
PDS zajistí instalaci požadovaného měřicího zařízení i bez součinnosti a přítomnosti Žadatele nebo jeho oprávněného zástupce, za podmínky, že mu 
bude umožněn přístup k místu instalace měřicího zařízení. 

4. Žadatel bere na vědomí, že vyhovění jeho žádosti je podmíněno tím, že odběrné místo bude umožňovat instalaci požadovaného měřicího zařízení 
(např. z hlediska rozměrů elektroměrového rozvaděče, který musí být upraven pro osazení třífázového elektroměru). Úpravu odběrného místa 
pro instalaci požadovaného měřicího zařízení je na své náklady a v souladu s podmínkami uvedenými v Připojovacích podmínkách pro 
odběry požadovaného typu povinen zajistit Žadatel. Připojovací podmínky jsou zveřejněny na www.cezdistribuce.cz. Žadatel bere na vědomí, že 
neuzpůsobení odběrného místa pro instalaci požadovaného měřicího zařízení před provedením instalace je důvodem pro neprovedení instalace. 

5. PDS akceptuje tuto žádost provedením požadované instalace měřicího zařízení. PDS podá Žadateli zprávu o provedení požadované instalace 
měřicího zařízení tím, že Žadateli na kopii této žádosti potvrdí datum provedení požadované instalace a potvrzenou kopii žádosti zašle Žadateli. 
O nemožnosti požadované instalace měřicího zařízení (z důvodu nepřístupnosti místa instalace v oznámeném termínu instalace nebo z technických 
důvodů na straně Žadatele) PDS Žadatele písemně vyrozumí; v takovém případě nebude žádost dále vyřizována. Žadatel je však oprávněn podat 
novou žádost o instalaci požadovaného měřicího zařízení. Žadatel uhradí PDS k výzvě PDS oprávněné náklady spojené s výjezdem za účelem 
instalace požadovaného měřicího zařízení, pokud instalace požadovaného měřicího zařízení nebyla možná z důvodu nepřístupnosti místa instalace 
nebo z technických důvodů na straně Žadatele.

6. Žadatel bere na vědomí, že podle § 49 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinen PDS uhradit rozdíl nákladů na instalované měřicí 
zařízení vyššího typu a měřicí zařízení stanovené právním předpisem, rozdíl v nákladech na jeho instalaci, provoz a odečty oproti měřicímu zařízení 
stanoveného typu a v případě požadavku na odstranění měřicího zařízení vyššího typu se zavazuje uhradit PDS náklady s tím spojené. 

7. Žadatel se zavazuje uhradit PDS vícenáklady na požadované měřicí zařízení, jeho instalaci, jakož i na jeho odstranění, jednorázově na základě 
vyúčtování PDS; toto vyúčtování zašle PDS Žadateli po instalaci, resp. odstranění požadovaného měřicího zařízení. Žadatel se dále zavazuje hradit 
PDS vícenáklady na provoz včetně údržby a odečty požadovaného měřicího zařízení jednou ročně na základě vyúčtování ze strany PDS.

8. Výše náhrady za rozdíl v nákladech na požadované měřicí zařízení, jeho instalaci, provoz a odečty, včetně vícenákladů na jeho odstranění, oproti 
měřicímu zařízení stanoveného typu, je uvedena v aktuálně platném Ceníku služeb ČEZ Distribuce, a. s., který je umístěn na www.cezdistribuce.cz.

9. Žadatel podáním této žádosti žádá PDS o změnu smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení v OM uzavřené mezi Žadatelem a PDS 
v rozsahu ujednání o způsobu měření elektřiny a jejího průběhu, tak, že způsob měření elektřiny a jejího průběhu bude odpovídat typu měřicího 
zařízení nově instalovaného podle této žádosti, a o obdobnou změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, pokud je mezi Žadatelem a PDS 
uzavřena. Smlouva o připojení a smlouva o zajištění služby distribuční soustavy se mění doručením zprávy PDS o instalaci požadovaného měřicího 
zařízení v OM podle odstavce 5, což Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím. 

10. 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.

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

1. Žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v této žádosti, a potvrzuje, že má ke změně typu měřicího zařízení souhlas vlastníka(-ů) dotčené 
nemovitosti, není-li sám jejím jediným vlastníkem. 

2. Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v rozsahu potřebném pro náležité posouzení této žádosti.
3. Žadatel prohlašuje, že porozuměl všem podmínkám instalace měřicího zařízení požadovaného typu uvedeným v této žádosti, seznámil se s Ceníkem 

služeb ČEZ Distribuce, a. s., a s Připojovacími podmínkami podle odst. 4 žádosti uvedeného výše a že s nimi souhlasí.
4. V případě, že Žadatel je při podání žádosti zastoupen jinou osobou, osoba zastupující Žadatele prohlašuje, že je oprávněna Žadatele v této věci 

zastupovat a je oprávněna Žadatele zastoupit i ve věci uzavření dodatku ke smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení v OM, jehož se tato 
žádost týká, i ve věci uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné OM.

ZA ŽADATELE  

V   DNE 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE  PODPIS (RAZÍTKO)

ČEZ Distribuce, a. s., tímto Žadateli potvrzuje, že na základě jeho žádosti, jejíž kopie je Žadateli tímto zasílána, v odběrném místě Žadatele uvedeném 

v žádosti dne __ __ . __ __ . __ __ __ __ instalovala Žadatelem požadované měřicí zařízení, a tím jeho žádost za výše uvedených podmínek akceptovala. 
Doručením této zprávy současně potvrzuje akceptaci žádosti o změnu smlouvy o připojení elektrického odběrného zařízení v OM a smlouvy o zajištění 
služby distribuční soustavy, je-li mezi stranami uzavřena; v uvedených smlouvách se mění ujednání o způsobu měření elektřiny a jejího průběhu v OM 
způsobem uvedeným v žádosti.

ZA PDS  

V   DNE 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE  PODPIS (RAZÍTKO)

Linka  800 850 860

ULOŽITVYTISKNOUT
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