ŽÁDOST
o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
OBCHODNÍK
ČEZ Prodej, a.s.

Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 | IČO: 27232433 | DIČ: CZ27232433 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 22581 | číslo licence na obchod s elektřinou: 141734603 | číslo registrace u OTE: 714 | bankovní spojení: Komerční banka, a. s, č. účtu/kód
banky: 7770227/0100 | www.cez.cz/napiste-nam | Zákaznická linka 800 810 820

NOVÝ ODBĚR

 Trvalý

 Krátkodobý

ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ODBĚRU

 Prodloužení

 Charakter odběru

 Rezervovaný příkon

 Umístění měření

POŽADOVANÝ TERMÍN PŘIPOJENÍ OD ___________________________



Rozdělení / sloučení měření

PRO KRÁTKODOBÉ PŘIPOJENÍ / PRODLOUŽENÍ DO _______________________________

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO ____________________________________________

ZÁKAZNÍK
JMÉNO, PŘÍJMENÍ / NÁZEV FIRMY _____________________________________________________________________________________________________________________
DATUM NAROZENÍ ______________________________________________

IČO

EMAIL

TELEFON _______________________________

______________________________________________

_______________________________

DIČ

______________________________

PSČ

___________________________

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA FIRMY
ULICE _________________________________________________________

Č.P. / Č.O.

OBEC _________________________________________________________

MÍSTNÍ ČÁST ___________________________________________________________________

ZAPSANÁ V OR/ŽR ______________________________________________

ODDÍL

ZASTOUPENÝ

____________________________

____________________________

VLOŽKA ___________________________

______________________________________________

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplňte pouze při odlišnosti od zákazníka)
JMÉNO, PŘÍJMENÍ

_____________________________________________

EMAIL

MOBIL

_____________________________________________

TELEFON ______________________________

_____________________________

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI (u zákazníka podnikatel povinné vyplnit alespoň jednu osobu oprávněnou pro podání a vyřízení žádosti o připojení nebo
smlouvy o připojení)
JMÉNO, PŘÍJMENÍ _____________________________________________

FUNKCE _______________________________________________________________________

EMAIL

MOBIL

_____________________________________________

________________________________

TELEFON __________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ (pouze u zákazníka podnikatel) _________________________________________________________________

FUNKCE

__________________________

JMÉNO, PŘÍJMENÍ (pouze u zákazníka podnikatel) _________________________________________________________________

FUNKCE

__________________________

ADRESA PRO ZASLÁNÍ VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI (vyplňte v případě, že požadujete na tuto adresu zasílat veškerou korespondenci spojenou s touto žádostí)
 Shodná s adresou zákazníka
 Shodná s adresou odběrného místa
 Jiná (vyplňte v případě odlišnosti od adresy zákazníka/odběrného místa)
JMÉNO, PŘÍJMENÍ ______________________________________________
ULICE _________________________________________________________

Č.P. / Č.O.

OBEC _________________________________________________________

MÍSTNÍ ČÁST __________________________________________________________________

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (dále jen OM)

EAN

___________________________

ULICE _________________________________________________________

Č.P. / Č.O.

___________________________

OBEC _________________________________________________________

MÍSTNÍ ČÁST __________________________________________________________________

ČÍSLO PARCELNÍ (povinné u novostavby) ______________________________

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - KÓD (povinné u novostavby) ___________________________________

PATRO _______________________

ČÍSLO BYTU

___________________________

PSČ _______________________________

ADRESA OM
PSČ _____________________________

______________________

UPŘESNĚNÍ MÍSTA ODBĚRU __________________________________________________________________________________________________________________________

SKUPINA ČEZ

Zákaznická linka 800 810 820

www.cez.cz

POŽADOVANÝ HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM

 1-fázový

ÚČEL ODBĚRU		  bydlení (trvalé připojení)

 3-fázový

________________________ A

 podnikání-průmysl

		
 rekreace (chata, zahrada)
 podnikání-obchod

 stavba (krátkodobé připojení)
 neměřený odběr

		
 garáž

STÁVAJÍCÍ /POŽADOVANÉ UMÍSTĚNÍ		  v bytě, chatě

 chodba

		
 provizorní rozvaděč
 pilíř, oplocení

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE		

 sklep

 rozvodna (např. v bytovém domě)

 fasáda

SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝMI VLIVY

PŘÍKON CELKEM		

PŘÍKON CELKEM

Osvětlení

________________ kW

Pohony, svářečky nad 3,5 kW

________________ kW		

Příprava pokrmů – třífázové připojení

________________ kW

Technologické ohřevy

________________ kW

Ohřev vody (TUV) – akumulační

________________ kW

Chlazení

________________ kW

Akumulační topení

________________ kW

Zasněžování

________________ kW

Přímotopné topení (včetně přímotopné části tepelného čerpadla)

________________ kW

Závlahy

________________ kW

Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)

________________ kW

Záložní zdroj elektřiny

________________ kW

Klimatizace

________________ kW			

Ostatní spotřebiče do 3,5 kW

________________ kW

Elektromobil (příkon využívaného dobíjení)

________________ kW

TEPELNÉ ČERPADLO – SPECIFIKACE
 1-fázové
Jmenovité napětí (počet fází)		

 3-fázové

Tepelné čerpadlo s přímotopným dotopem		
 ANO
 NE
(vyplňte příkon přímotopného topení, je-li osazeno čerpadlo s přímotopným dotopem)

Rozběhový proud ________________ A

POZNÁMKA ________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

POVINNÉ PŘÍLOHY

● KATASTRÁLNÍ MAPA S VYZNAČENÍM POZEMKU NEBO STAVBY (u nových odběrů)
● ODDĚLOVACÍ GEOMETRICKÝ PLÁN U NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH POZEMKŮ (parcel)
● DOTAZNÍK PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ SE ZPĚTNÝMI VLIVY (jsou-li připojovány)

PLNÁ MOC
Tímto uděluji plnou moc společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO: 27232433, DIČ: CZ27232433, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22581, k:
● podání žádosti o připojení a k podpisu smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA
Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti.
Žadatel potvrzuje, že je vlastníkem předmětného odběrného místa, nebo má jiný řádný právní důvod k jeho užívání nebo má souhlas jeho vlastníků k uzavření smlouvy o připojení
nebo jejího dodatku.
Žadatel bere na vědomí, že činnosti vedoucí k elektronickému uzavření smlouvy o připojení lze zajistit pouze pokud bude návrh smlouvy o připojení nebo její dodatek zaslán
distributorem k elektronickému podpisu společnosti ČEZ Prodej a.s., a ne korespondenčně k podpisu přímo zákazníkovi.
Žadatel se zavazuje k součinnosti při poskytnutí dodatečných údajů/podkladů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti.
Společnost ČEZ Prodej, a.s., je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám za účelem vyřízení žádosti poskytl/a, po dobu vyřizování Vaší žádosti a následně 5 let po
jejím vyřízení, a to pro případ soudních či správních řízení, za účelem zajištění relevantních důkazů.
Máte právo požádat o přístup, opravu, přenesení nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě o omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to za podmínek
stanovených v čl. 15 až 22 Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V případě, že nebudete s vyřízením spokojen/a, neváhejte se prosím na nás obrátit a požádat o doplnění.
Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

ZA ZÁKAZNÍKA

DATUM A MÍSTO

_______________________________________________________________________

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

_______________________________________________________________________
			

SKUPINA ČEZ

________________________________________________________________________

				

			

Zákaznická linka 800 810 820

PODPIS

www.cez.cz

