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Žádost o poskytnutí distribuce elektřiny

dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. - o Pravidlech trhu s elektřinou ve znění pozdějších předpisů

Číslo místa spotřeby

EAN

Důvod žádosti

uzavření smlouvy o distribuci elektřiny

(označte křížkem)

změna smlouvy o distribuci elektřiny

Požadované datum zahájení
distribuce elektřiny

Odběrné místo
Typ měření

A

B

C

S

jméno, název zákazníka na odběrném místě
Ulice

Číslo popisné / orientační

PSČ

Obec, část obce

Název dodavatele silové elektřiny (obchodník s elektřinou)

Žadatel
Obchodní firma / fyzická osoba (příjmení, jméno, titul)

IČ / Datum narození

DIČ

Předmět podnikání (průmyslova / zemědělská výroba, služby, bytový dům, rekreační objekt, prodejna a pod. - název podle OKEČ)

Adresa trvalého pobytu nebo sídla firmy
Ulice

Číslo popisné / orientační

PSČ

Obec, část obce

Kraj

Stát

Adresa pro doručování korespondence včetně daňových dokladů
(vyplňte, pokud se neshoduje s údají uvedenými v kolonce adresa sídla firmy / trvalého pobytu)
Ulice

Číslo popisné / orientační

Obec, část obce

Příjmení, jméno, titul

PSČ

Osoby, které jsou statutárním orgánem
Příjmení, jméno, titul

Telefon

E-mail

Příjmení, jméno, titul

Telefon

E-mail

Kontaktní osoba ve věcech technických
Příjmení, jméno, titul

Telefon

Mobil

Fax

e-mail

Úhrada plateb
Bankovní spojení
Požadavek platnosti smlouvy na

dobu neurčitou

Evidenční číslo žádosti (vyplňuje Fatra, a.s.)

dobu určitou (od - do):

Datum přijetí žádosti (vyplňuje Fatra, a.s.)

2/3
Specifikace odběrného místa
Hladina napětí, na které je odběrné místo připojeno
VN

Měření spotřeby elektřiny je umístěno na straně

NN 		

VN

Elekroměr je v nepřítomnosti zákazníka

NN

přístupný

nepřístupný

Typ měření podle převodu
přímé

nepřímé - hodnota MTP (A)

/

Rezervovaný příkon k datu zahájení distribuce elektrické energie
Pro VN (kW)

Pro NN (A)

Pro VN (kW)

Pro NN (A)

Rezervovaná kapacita roční

Počet fázi hlavního jističe
Předpokládané množství odebrané
elektřiny za rok (kWh)

1

3

1

3

Požadovaná distribuční sazba
nebo TDD odběru z NN

Provoz pro ověření technologie
Provoz pro ověření technologie je max. 3 měsíce od data zahájení distribuce, dle vyhlášky ERU 408/2015 Sb., §62
Žadatel žádá o provoz pro ověření technologie

ano

ne

od

do

Pro případ změny stávající smlouvy o distribuci elektřiny
Stávající hodnoty
Rezervovaný příkon

Rezervovaná kapacita roční

Pro VN (kW)

Pro NN (A)

Pro VN (kW)

Pro NN (A)

Stav elektroměru ke dni požadovaného zahájení distribuce

Počet fázi hlavního jističe

VT

Stávající distribuční sazba
nebo TDD odběru z NN

NT

Seznam spotřebičů pro stanovení bezpečnostního minima1)
Spotřebič2)

ks

Příkon/ks3)

Příkon celkem3)

Příkon celkem
1)
2)
3)

Bezpečnostní minimum je stanoveno na základě soupisu jednotlivých spotřebičů a rozboru jejich bezpečnostního a technologického
minima spotřeby
Spotřebiče, které jsou po ukončení výroby nezbytné nutné pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného zařízení, vlivu na okolní prostředí
a obsluhujících pracovníků. Bez nároku na výrobu.
Nejnižší hodnota odebíraného výkonu [v MW]
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Kontakty na osoby, které jsou kontaktovány při vyhlášení regulačních stupňů
Kontakty

Telefon 1

Telefon 2

E-mail

Ostatní

Výroba elektřiny
V odběrném místě je již připojena výrobna elektřiny

NE

ANO

Záložní zdroj

NE

ANO

Výkon.......................................kW

Způsob provozu

Slouží pouze při výpadcích elektrické energie
.............................................................................................................

Souhlas vlastníka nemovitosti

Vlastník dotčené nemovitosti souhlasí s připojením výše uvedeného odběrného, elektrického zařízení v uvedeném odběrném místě.
v . ............................................................dne.................................. jméno (a), příjmení..............................................................................................
		
		
		
		

Prohlášení žadatele

. ...........................................................................................................................
podpis..................................................................................................................

(formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně)
- Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti (na všech přílohách k této žádosti)
- Žadatel poskytuje souhlas ke zpracování údajů v rozsahu uvedeném v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem
uzavření a plnění ujednání smlouvy a to na dobu trvání této smlouvy či případně do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých
- Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení žádosti.

v . ............................................................dne.................................. jméno (a), příjmení..............................................................................................
		
		
		
		

. ...........................................................................................................................
podpis..................................................................................................................

Přílohy k žádosti
- Rezervovaná kapacita, předpokládané množství a regulační plán (viz tiskopis Příloha č. 1 žádosti)
- Přehledný situační plánek (katastrální plánek) s vyznačením polohy (v měřítku 1:2000 nebo 1:2880) V plánku musí být zakresleny všechny okolní objekty
- Jednopólové schéma vstupní části odběrného elektrického zařízení
- Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší víc jak tři měsíce)
nebo kopie Živnostenského listu nebo kopie listiny o zřízení právnické osoby
- Doklady, které předepisuje smlouva o připojení k distribuční soustavě provozovatele LDS pro nové odběrné místo - revizní zprávu přípojky, elektroměrového
rozváděče, geodetické zaměření přípojky, kopii smlouvy o připojení, případně další dokumenty

V případě nedostatku místa pokračujte v příloze, která bude nedílnou součástí vaší žádosti.
Poznámka:

takto zabarvené pole vyplňuje Fatra, a.s.

