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ŽÁDOST – SmlOuva O připOjení 
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí

Úvodní ustanovení

Smlouva o připojení bude uzavřena podle § 50 odst. 3, ve spojení s § 96 odst. 1, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění 
pozdějších předpisů [dále jen „EZ“], jakož i § 5 vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění 
pozdějších předpisů [dále jen „Vyhláška o připojení“] a Pravidel provozování distribuční soustavy [dále jen „PPDS“] vydaných PDS.

ZákaZnické číslo

ZákaZník

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

datum narození / ič dič cz

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

zapsaná v or / Žr vedeném oddíl vloŽka č.

zastoupená

telefon  fax e-mail

adResa PRo Zasílání koResPondence (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy zákazníka)

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

sPecifikace odběRného místa (dále jen om) ean om

adresa om (pokud je odlišná od adresy místa pobytu/sídla) číslo om

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

číslo parcelní (u novostavby) katastrální území (u novostavby)

patro číslo bytu

PŘiPoJované elektRické sPotŘebiče

spotřebiče stávaJící nové spotřebiče se zpĚtnÝmi vlivy stávaJící nové

osvětlení kW kW pohony, svářečky nad 3,5 kW kW kW

příprava pokrmů – třífázové připojení kW kW technologické ohřevy kW kW

ohřev vody (tuv) – akumulační kW kW chlazení        kW kW

akumulační topení kW kW zasněžování kW kW

přímotopné topení kW kW závlahy kW kW

tepelné čerpadlo (příkon pohonu) kW kW záložní zdroj elektřiny kW kW

klimatizace kW kW

ostatní spotřebiče do 3,5 kW kW kW

dalŠí ÚdaJe

hlavní Jistič před elektromĚrem     1-f       3-fázovÝ  hodnota  a  vypínací charakteristika:

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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Podíl na nákladech (vyplňuje pds) 

zákazník je povinen zaplatit, případně doplatit, do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy alespoň polovinu vyměřeného podílu na nákladech,  
a to bezhotovostním převodem na účet č. 35-4544580267/0100, komerční banka, a.s., nebyla-li zaplacena již před uzavřením této smlouvy  
a doplatit zbylou část podílu na nákladech nejpozději do doby uzavření smlouvy o distribuci elektřiny, nebyl-li podíl na nákladech ze strany  
zákazníka zaplacen v plné výši již před uzavřením této smlouvy.

teRmín PŘiPoJení (den rezervace příkonu)  ke dni splnĚní vŠech náleŽitostí uvedenÝch v tpp a této smlouvĚ 

      ke dni:   ____. ____. 20____

      om Je JiŽ připoJeno

Platnost, Účinnost a tRvání smlouvY

1) smlouva nabývá platnosti dnem jejího vystavení a nabývá účinnosti dnem připojení, nejdříve však dnem platnosti smlouvy.
2) smlouva je uzavírána na:   dobu neurčitou  dobu určitou do ____. ____. 20____
3) smlouva může být ukončena:

a) dle dohody smluvních stran,
b) při ukončení smlouvy o distribuci nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (v rámci rámcové služby o distribuci),
c) odstoupením ze strany pds; odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení pds o odstoupení na adresu pro doručování  

zákazníka, nebo pozdějším oznámeným dnem po doručení písemného oznámení pds o odstoupení.
4) pds má právo odstoupit od smlouvy, je-li zákazník v prodlení s plněním povinnosti podle odstavce podíl na nákladech po dobu delší 

než 5 pracovních dnů. pro případ, že se tomu tak stane, pds prohlašuje, že odstupuje od smlouvy, přičemž marným uplynutím uvedené  
přiměřené náhradní lhůty nastávají účinky odstoupení.

5) smlouva zanikne, nebude-li do 60 měsíců ode dne uzavření této smlouvy k odběrnému zařízení v odběrném místě zákazníka sjednána  
smlouva o distribuci elektřiny, ledaže k tomu došlo z důvodů na straně pds nebo uplynutím 60 měsíců ode dne, kdy zanikla smlouva  
o distribuci elektřiny sjednaná se zákazníkem k odběrnému zařízení v odběrném místě zákazníka.

sPolečná a ZávěRečná ustanovení

1) zákazník prohlašuje, že k uzavření této smlouvy má souhlas vlastníka nemovitosti, v níž je odběrné místo umístěno.
2) smlouva může být po dohodě smluvních stran změněna i jiným než písemným způsobem.
3) dnem účinnosti smlouvy zanikají případné předchozí smlouvy o připojení odběrného místa, které je předmětem této smlouvy.

PRohláŠení ZákaZníka

zákazník 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 ZákaZníka  

v   dne 

Jméno, příJmení, funkce  podpis (razítko)

Za distRibutoRa  

v   dne 

Jméno, příJmení, funkce  podpis


