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žádost o poskytnutí distribuce elektřiny
z napěťové hladiny vn, vvn

ŽADATEL

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

zapsaná v or / Žr vedeném oddíl vloŽka č.

datum narození / ič dič cz číslo obchodního partnera

adresa trvalého bydliště / sídla okeč rÚt

ulice č. p. / č. o.

stát obec (místní část) psč

telefon  mobil fax e-mail

licence na distribuci elektřiny č. lds číslo:

licence na obchod s elektřinou č.  

 konečný zákazník       provozovatel lokální distribuční soustavy  výrobce (vlastní a ostatní vlastní spotřeba)

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Jméno, příJmení, titul funkce

zapsaná v or / Žr vedeném oddíl vloŽka č. 

datum narození / ič dič cz  plná moc – pověření

adresa trvalého bydliště / sídla

telefon  mobilní tel. fax e-mail

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKé ZÁLEŽITOSTI

Jméno, příJmení, titul funkce

telefon  mobilní tel. fax e-mail

ZPŮSOB ÚHRADY PLATEB

forma Úhrady  bankovní inkaso  převodní příkaz  poštovní poukázka

bankovní spoJení číslo Účtu / kód banky

ZASÍLACÍ ADRESA (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)

Jméno, příJmení / obchodní firma / název

ulice / osada

stát obec (místní část)

SPECIFIKACE ODBĚRNéHO MÍSTA

číslo odběrného místa opm – ean

ulice č. p. / č. o.

stát obec (místní část) psč

rezervovaný příkon ze smlouvy o připoJení  mW číslo smlouvy o připoJení                  

záloŽní připoJení    ano  ne napěťová hladina záloŽního připoJení   nn  vn  vvn

záloŽní opm – ean rezervovaný příkon záloŽního připoJení     mW

vlastní výroba elektřiny   ano  ne kategorie výrobce  i.   ii.  samovýrobce

typ zdroJe    instalovaný výkon  mW

vlastní spotřeba     mW ostatní vlastní spotřeba  mW

 uzavření nové smlouvy  změna smlouvy

napěťová hladina    vn  vvn

interní evidenční číslo žádosti: 

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

DČEZ Distribuce, a. s. děčín iv – podmokly, teplická 874/8, psč 405 02 | ič 24729035 | dič cz24729035 | zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném krajským soudem v Ústí nad labem, oddíl b, vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | 
registrační číslo u ote: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | zákaznická linka 840 840 840 |
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ELEKTRICKé SPOTŘEBIČE 

DRUH SPOTŘEBIČE PŘÍKON DRUH SPOTŘEBIČE PŘÍKON

akumulační vytápění kW přímotopné vytápění   kW

akumulační ohřev tuv kW přímotopný ohřev tuv kW

chlazení   kW závlahy    kW

INSTALOVANý PŘÍKON CELKEM kW

REZERVOVANÁ KAPACITA

roční rezervovaná kapacita    mW poŽadavek na JednosloŽkovou cenu za sluŽbu sítí  ano    ne                  

měsíční rezervovaná kapacita  mW poŽadavek na blokování spotřebičů 1)  ano    ne

leden mW  duben mW  červenec mW  říJen  mW

Únor mW  květen mW  srpen mW  listopad mW

březen mW  červen mW  září mW  prosinec  mW

regulační stupně rs č.2  _____ % rs č.3  _____ % rs č.4  _____ % rs č.5  _____ % rs č.6  _____ mW rs č.7  _____ mW

bezpečnostní minimum   mW předpokládané mnoŽství odebrané elektřiny za rok mWh

předpokládaný termín zaháJení distribuce elektřiny od

VYSVĚTLIVKY
1)  má vazbu na vyhodnocování rezervované kapacity u definovaných spotřebičů dle platného cenového rozhodnutí erÚ

PŘÍLOHY    kontaktní osoby
   licence na distribuci
   licence na výrobu
   plná moc 

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 
prohlašuji, že jsem oprávněn za žadatele tuto Žádost podat a podepsat

Jméno, příJmení, funkce  podpis (razítko)

ZA PDS 

v   dne 

Jméno, příJmení, funkce  podpis (razítko)
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