Podklad pro uzavření smlouvy
(napěťová hladina VN, VVN)
Speciﬁkace požadavku

Evidenční číslo žádosti

Přijato dne

Volbu vždy vyznačte křížkem

Požadovaný typ smlouvy:

EAN odběrného místa

Požadovaná změna:

smlouva o dodávce silové elektřiny

rezervované kapacity

smlouva o připojení

rezervovaného příkonu

smlouva o zajištění služby distribuční soustavy

právního subjektu

smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

jiná .................................................

8 5 9 1 8 2 4

Číslo trafostanice

Údaje o žadateli
fyzická osoba

právnická osoba

jméno a příjmení / obchodní ﬁrma ......................................................................................................................................................................................................................................................
datum narození ....................................................... IČ ...................................................................... DIČ ..................................................................... právní forma ..............................................
ﬁrma zapsaná v OR vedeném ......................................................................................................................................... oddíl ......................................................... vložka ......................................
tel./fax1) .................................................. mobil1) .................................................... e-mail1) .............................................................. datová schránka .......................................................................
Sídlo ﬁrmy
ulice ........................................................................................................................... č. popisné ......................................................................... č. orientační ........................................................
obec ................................................................................... kraj ................................................................................. PSČ .................................. stát .....................................................................
Adresa bydliště fyzické osoby

shodná se sídlem

jiná (vyplňte následující položky)

ulice ........................................................................................................................... č. popisné ......................................................................... č. orientační ........................................................
obec ................................................................................... kraj ................................................................................. PSČ .................................. stát .....................................................................

Adresa pro doručování

shodná se sídlem ﬁrmy

shodná s adresou bydliště fyzické osoby

jiná (vyplňte následující položky)

ulice ........................................................................................................................... č. popisné ......................................................................... č. orientační ........................................................
obec ................................................................................... kraj ................................................................................. PSČ .................................. stát .....................................................................

Zastupující osoba
1. jméno a příjmení / obchodní ﬁrma ........................................................................................................................... funkce zástupce ...........................................................................................
tel./fax1) ...................................................................... mobil1)........................................................................... e-mail1) ...............................................................................................................
2. jméno a příjmení / obchodní ﬁrma ........................................................................................................................... funkce zástupce ...........................................................................................
tel./fax1)....................................................................... mobil1)........................................................................... e-mail1)................................................................................................................

Kontaktní osoba

shodná s žadatelem

shodná se zastupující osobou

jiná (vyplňte následující položky)

jméno a příjmení .................................................................................................................................................................................................................................................................................
tel./fax1)........................................................................ mobil1)........................................................................... e-mail1)...................................................................................................................

Platební údaje
Způsob placení

Frekvence záloh

název banky ...................................................................................................................................................

bankovní převod

měsíčně

předčíslí – číslo účtu ............................................................................. /kód banky ......................................

přímé inkaso

dekádně

Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405, IČ 60193913, DIČ CZ60193913
PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158, IČ 27376516, DIČ CZ27376516

Údaje o zařízení odběratele
Nejvyšší napěťová hladina v odběrném místě

VN

Charakter odběru

krátkodobý do .................................................

trvalý

VVN

Požadovaný termín připojení/změny

Využití odběrného místa ............................................................................................. Celkový instalovaný příkon (kVA) ....................................................................................................................
Lokalita odběrného místa

shodná s místem podnikání/sídlem ﬁrmy

jiná (vyplňte následující položky)

ulice ................................................................................................................................ č. popisné ............................................................. č. orientační ...............................................................
obec .............................................................................................. kraj ......................................................................................................... PSČ ............................................................................
Kontaktní osoba v odběrném místě

shodná s žadatelem

shodná se zastupující osobou

jiná (vyplňte následující položky)

jméno a příjmení .................................................................................................................................................................................................................................................................................
tel./fax1)................................................................ mobil1)................................................................................. e-mail1) ......................................................................................................................
Instalované spotřebiče (jmenovitý výkon)
elektrické vytápění

ohřev vody

přímotopné

akumulační

akumulační

kW

kW

ostatní
přímotopný

motory

kW

kW

světlo

kW

elektrické pece

kW

...............................

kW

kW

Stávající rezervovaný příkon (kW) ........................................................... požadovaný rezervovaný příkon (kW) ............................................................... od ............................................
plánovaný odběr elektřiny/rok (kWh) .............................................................. časový průběh zatížení ........................................................................................ sazba ............................................
Stávající roční rezervovaná kapacita (kW) ............................................. požadovaná roční rezervovaná kapacita (kW) ................................................. od ...........................................
regulační stupeň2):

č.2

č. 3 a 5

č. 4 a 6

kW

bezpečnostní minimum – regulační stupeň 7

časový posun

hod.

2)
Zařazení odběratelů do regulačních stupňů – zákazníci, kteří odebírají elektřinu ze zařízení distribučních soustav:
- s napětím vyšším než 1 k V a s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 k W, jsou zařazeni v regulačním stupni č. 2. (Bezpečnostní minimum a časový posun se nevyplňuje.)
- s napětím vyšším než 1 k V a s hodnotou rezervovaného příkonu 1 000 k W a vyšší, jsou zařazeni v regulačním stupni č. 3 a 5.
- s napětím vyšším než 1 k V a s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 k W včetně do 1 000 k W, jsou zařazeni v regulačním stupni č. 4 a 6.

Účiník nebo metoda kompenzace (kompenzační výkon)
centrální (kVAr) .................................. skupinová (kVAr) ......................................... individuální (kVAr) ........................................ kompenzace transformátoru (kVAr) ............................................
Vlastní zdroje elektřiny

ano

instalovaný výkon (kW) ...........................................

ne
způsob provozu

náhradní

trvalý

druh

diesel agregát

ostatní ..............................................

Instalované transformátory

měření na straně2)

2)

P–

S

P–

S

P–

S

počet (ks)

jmenovitý výkon
(kVA)

napětí
(kV)

měsíční hodnota
jalových ztrát v pásmu
1 hodiny (kVArh)

podíl využití transformátoru (%) .........................................

požadavky na spolehlivost dodávky
standardní
nadstandardní – hodnota .................................................

P = primární, S = sekundární

Přílohy, poznámky

Prohlášení

Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie listiny o zřízení právnické osoby,

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v těchto podkladech jsou správné

ne starší 3 měsíců (u nových odběrů).

a že odběrné elektrické zařízení vyhovuje bezpečnostním a protipožárním předpisům.

Platná zpráva o revizi VN části transformační stanice, ne starší 5 let.
Cejchovní protokoly měřicích transformátorů napětí, případně proudu

V ........................................................................... dne ...................................................

(u nových odběrů).

Poznámka: ..........................................................................................................................

1)Dobrovolně

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

poskytnuté kontaktní údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci.
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