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ZákaZnické číslo číslo elektroměru 

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 Zaslání VYJádŘení k Žádosti  (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)

 zaŠktnĚte v případĚ, Že poŽaduJete na tuto adresu zasílat veŠkerou korespondenci spoJenou s touto Žádostí

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) katastrální území (u novostavby)

patro číslo bytu upřesnĚní místa odbĚru 

tecHnická sPeciFikace

poŽadovaný hlavní Jistič před elektromĚrem   1-fázový    3-fázový  a

účel odbĚru   bydlení (trvalé připojení)  stavba (krátkodobé připojení)  

  podnikání – prŮmysl  podnikání – obchod, sluŽby, stát. správa

  rekreace (chata, zahrada)  GaráŽ  nemĚřený odbĚr

stávaJící/poŽadované umístĚní mĚření   v oplocení  vnĚ budovy  v bytĚ  

    na chodbĚ  v provizorním rozvadĚči

POŽADOVANÝ TERMÍN PŘIPOJENÍ  DObA TRVáNÍ kRáTkODObéhO PŘIPOJENÍ DO

ProVoZoVatel distriBuční soustaVY (dále jen Pds)

DčeZ distribuce, a. s. děčín, děčín iv – podmokly, teplická 874/8, psč 405 02 | ič 24729035 | dič cz24729035 | zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném krajským soudem v ústí nad labem, sp. zn. b 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | 
registrační číslo u ote: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | 

 NOVÝ ODběR   trvalý      krátkodobý 

 ZMěNA STáVAJÍCÍhO ODběRU 
  rezervovaný příkon   charakter odbĚru   rozdĚlení / sloučení      
  umístĚní mĚření   napĚŤová hladina 

  připoJení nového mikrozdroJe (provoz. bez licence v souladu s § 28, odst. 5 a 6 ez)
  zmĚna připoJeného mikrozdroJe (provoz. bez licence v souladu s § 28, odst. 5 a 6 ez)

 ZMěNA ŽáDOSTI č. 412   
  práva – smluvní údaJe  rezervovaný příkon  charakter odbĚru    
  místo připoJení 

žádost
o připojení elektrického zařízení k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
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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

elektromobil (příkon využívaného dobíjení) kW

tePelné čerPadlo – specifikace 

Jmenovitý elektrický příkon kW Jmenovité napětí v

ustálený proud a  rozběhový proud a

celkové tep. ztráty objektu kW tepelný výkon čerpadla kW

sPeciFikace mikroZdroJe 

stávající instalovaný výkon kW  požadovaný instalovaný výkon kW

stávající rezervovaný výkon pro výrobu kW  požadovaný rezervovaný výkon pro výrobu kW

druH mikroZdroJe  fve na objektu     fve volně stojící      vodní      větrná      plynová a spalovací      ostatní/kombinovaná

 jiný typ:

ZPůsoB ProVoZu dle § 28, odst. 5 a 6 ez 

odběrné místo s mikrozdrojem je schopno ostrovního provozu  ano  ne

v om jsou instalovány baterie pro akumulaci vyrobené elektřiny  ano, kapacita stávající:       kWh, kapacita požadovaná:       kWh  ne

generátor 

 asynchronní  synchronní  se střídačem  fotočlánkový se střídačem a s připojením  1f  3f

ŠtítkoVé údaJe JednoHo generátoru/ stŘídače   
(v případě existence více typů zařízení doplňte samostatnou přílohou, která obsahuje níže uvedené parametry)

vyplňte vŽdy: účiník generátoru cos ϕ

typ generátoru/střídače počet generátorů/střídačů

výrobce rok výroby        

Jmenovité napětí un [kv] Jmenovitý proud in [a]

zdánlivý výkon sn [kva] Jmenovitý činný výkon pn [kW]

vyplňte pro vŠechny typy kromĚ fve:
Jmenovitý jalový výkon Qn [kvar] rozběhový (zapínací) proud ia [a]

vyplňte pouze pro fve: počet panelů ks

typ panelů Jmenovitý výkon panelu pn [W]

proudy harmonické dle čsn 33 3430–1   ano   ne řídící frekvence střídače   vlastní   síťová 

PoVinné PŘíloHY    doklad o vlastnickém nebo Jiném právu k odbĚrnému místu 
  katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo stavby   

   oddĚlovací Geometrický plán u novĚ vznikaJících pozemkŮ (parcel)  
   dotazník pro připoJení spotřebičŮ se zpĚtnými vlivy 

   JednopÓlové schéma zapoJení mikrozdroJe do odbĚrného místa včetnĚ zapoJení akumulace
   (je-li instalována)

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., v platném znění, 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 požadovaného příkonu.
c) pds, pro účely zpracování žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, pobyt (trvalý / pře-

chodný), 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 326 00, 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”]). kompletní 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 potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti, a že má k připojení odběrného zařízení souhlas vlastníka(ů) 
dotčené nemovitosti. Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti.

Za Žadatele  

v   dne 

Jméno, příJmení, funkce     podpis (razítko)
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