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ŽÁDOST O UKONČENÍ SMLOUVY

ZÁKAZNÍK

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

zapsaná v or / Žr vedeném oddíl vloŽka č.

datum narození / ič dič cz

adresa místa trvalého pobYtu / sídla společnosti / místo podnikání

ulice č. p. / č. o.

stát obec (místní část) psč

zákaznické číslo

číslo smlouvY (Žádosti o připoJení)

telefon  mobil fax e-mail

ODBĚRNÉ MÍSTO (dále Jen OM) ean číslo om

ulice č. p. / č. o.

stát obec (místní část) psč

DŮVOD PODÁNÍ VÝPOVĚDI

 ukončení odběru (dodávkY)  převod om Jinému zákazníkovi  ukončení poŽadavku na připoJení

ÚDAJE PRO UKONČENÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

číslo elektroměru stavY ke dni podání výpovědi  vt                            kWh             nt                             kWh

datum poŽadovaného ukončení dodávkY elektřinY nebo převodu odběrného místa

odběrné místo Je přístupné pro provedení konečného odečtu                      ano        ne

v případě nepřístupnosti uveďte telefonní číslo, na kterém bude moŽno  
sJednat zpřístupnění odběrného místa pro provedení konečného odečtu:

ADRESA PRO ZASLÁNÍ KONEČNÉHO VÝÚČTOVÁNÍ (při odlišnosti od adresy zákazníka a jen v případě, že již byla zahájena distribuce elektřiny)

Jméno, příJmení / obchodní firma / název

ulice / osada č. p. / č. o.

stát obec (místní část) psč

POZNÁMKA (např. kdo bude novým zákazníkem v OM)

POUČENÍ ZÁKAZNÍKA
provozovatel, v souvislosti s právními úkony odběratele směřujícími k zániku smluvního vztahu na distribuci elektřiny, upozorňuje tímto na splnění povinností vyplývají-
cích z příslušných právních předpisů, smluvních ujednání a podmínek distribuce elektřiny. zejména upozorňuje na povinnost zákazníka umožnit provozovateli přístup 
k měřicímu zařízení k provedení odečtu a jeho demontáže. pokud bude požadován převod odběrného místa na jiného zákazníka bez přerušení distribuce elektřiny, 
musí být současně s touto Žádostí o ukončení podána i Žádost - smlouva nového zákazníka. v obou dokumentech musí být jak pro ukončení distribuce, tak zahájení 
distribuce vyplněno stejné datum a stejné stavy číselníku-ů elektroměru. pokud není splněna některá z uvedených podmínek, bude distribuce elektřiny ukončena.

distribuce elektřiny bude ukončena provedením odečtu, který zajišťuje pds podle zvláštního právního předpisu. v případě převodu odběrného místa jinému zákazní-
kovi bude distribuce elektřiny ukončena k datumu a stavům elektroměru, které jsou uvedeny výše.

ZA ZÁKAZNÍKA 

v   dne 

Jméno, příJmení, funkce  podpis (razítko)

ZA PDS 

v   dne 

Jméno, příJmení, funkce  podpis (razítko)

 o poskYtnutí distribuce elektřinY  o připoJení 

 o budoucí smlouvě  

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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