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žádost o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí

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. psč

obec místní část

zapsaná v or / Žr vedeném oddíl vloŽka č.

zastoupená

telefon  fax e-mail

osoBa oPráVněná Pro tecHnické ZáleŽitosti (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

Jméno a příJmení titul psč

telefon  mobil e-mail (fax)

adresa Pro Zasílání koresPondence (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy 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) 5) katastrální území (u novostavby)

patro číslo bytu om Je ve vlastnictví:  Žadatele  Jiné osoby

upřesnění místa odběru 6)

PŘiPoJoVané elektrické sPotŘeBiče 

druh spotřebiče stávaJící nové druh spotřebiče stávaJící nové

akumulační topení  kW kW technologické ohřevy kW kW

přímotopné topení 7) kW kW příprava pokrmů 8) kW kW

tepelné čerpadlo – pohon    kW kW klimatizace    kW kW

ohřívače vody – akumulační  kW kW ostatní spotřebiče kW kW

ohřívače vody – přímotopné kW kW spotřebiče se zpětnými vlivy 9) kW kW

dalŠí ÚdaJe

poŽadovaný hlavní Jistič před elektroměrem 10)  1-fázový     3-fázový  a

účel odběru 11)  bydlení  rekreační obJekt, garáŽ, zahrada     stavba  podnikání  neměřený odběr

poŽadovaný termín připoJení 12) doba trvání krátkodobého připoJení do 13)

 nový odběr 1)  změna rezervovaného příkonu  nebo charakteru odběru 2) 
 krátkodobé připoJení  sloučení či rozdělení rezervovaného příkonu   přemístění měření 3) 

ProVoZoVatel distriBuční soustaVY (dále jen Pds)
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PoVinné PŘíloHY    katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo stavby   

   oddělovací geometrický plán u nově vznikaJících pozemků (parcel)  

   dotazník pro připoJení spotřebičů se zpětnými vlivy 9)  

   doklad o vlastnickém nebo Jiném právu k odběrnému místu   

doPlŇuJící PoZnámkY Žadatele

VYsVětliVkY
  1) hodící se označte křížkem.
  2) změnou hlavního jističe dochází ke změně rezervovaného příkonu. 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 elektřiny  
v odběrném místě pro přípravu pokrmů, ohřev vody, vytápění a zároveň dochází ke změně sazby. 

  3) požadujete-li přemístění měření, uveďte prosím bližší specifikaci vašeho požadavku v části doplňující poznámky Žadatele.
  4) pokud jste již naším zákazníkem, vyplňte prosím zákaznické číslo nebo číslo elektroměru, které naleznete např. na fakturách za odběr  

elektřiny.
  5) u nových staveb, v chatových a zahrádkářských lokalitách uveďte prosím číslo parcely a katastrální území.
  6) Je-li to nutné, uveďte prosím bližší popis umístění odběrného místa, např. číslo garáže, místo připojení apod.
  7) přímotopným topením jsou míněny zejména tyto spotřebiče: elektrokotle, přímotopné el. panely, dotop tepelného čerpadla.
  8) v kolonce příprava pokrmů uveďte prosím příkon spotřebičů jako jsou sporák, vařič, trouba.
  9) uveďte prosím spotřebiče, u kterých je předpoklad zpětných vlivů na distribuční soustavu jako jsou tomografy, rentgenové přístroje, motory 

s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním. v tomto případě prosím vyplňte i formulář „dotaz-
ník pro posouzení zpětných vlivů“.

10) označte prosím křížkem, zda se jedná o 1-fázový nebo 3-fázový jistič, následně prosím vypište proudovou hodnotu jističe v ampérech. stan-
dardně jsou osazovány jističe s vypínací charakteristikou b, v případě, že požadujete osazení jističe s jinou charakteristikou, uveďte prosím 
svůj požadavek do odstavce doplňující poznámky Žadatele. 

11) hodící se označte křížkem, v případě neziskových organizací zvolte možnost „podnikání“.
12) u nového om se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího om o datum realizace požadované změny.
13) u krátkodobého připojení uveďte prosím dobu, do kdy bude om provozováno.

PokYnY a uPoZornění Pro Žadatele
a) Žádost o připojení bude zpracována 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. 
b) ve smyslu příslušných právních předpisů vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadova-

ného příkonu.
c) pds, pro účely zpracování žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení,  

pobyt (trvalý, popř. přechodný), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. osobní údaje bude pro pds dále zpracovávat společnost čez 
zákaznické služby, s. r. o., se sídlem v plzni, guldenerova 2577/19, psč 303 28, ič 26376547 a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující 
služby obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu (zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů [dále jen “zoooú”]). komplet-
ní seznam subdodavatelů bude pds na požádání Žadateli poskytnut. ochrana osobních údajů Žadatele – fyzické osoby bude pds technicky 
a organizačně zabezpečena v souladu se zoooú. toto ustanovení se nevztahuje na Žadatele – právnickou osobu. 

d) pds je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.

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)


