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E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

N
Číslo místa spotřeby (číslo naleznete ve smlouvě
nebo na faktuře, v případě nového odběru nevyplňujte)
Důvod žádosti
(označte křížkem)

Výrobní číslo elektroměru (číslo začínající „N“, které
naleznete na elektroměru, v případě nového odběru nevyplňujte)

zvýšení nebo snížení rezervovaného příkonu (proudové hodnoty hlavního jističe)
změna charakteru odběru
změna dodavatele elektřiny

Část A – Údaje o žadateli (budoucí zákazník)
Judex
Podnikatelé - obchodní firma, právní forma / Fyzická osoba - příjmení, jméno, titul

IČ, DIČ / Datum narození

Adresa trvalého bydliště nebo sídla firmy

Adresa odběrného / předávajícího místa /

Adresa je shodná s Adresou trvalého bydliště nebo sídla firmy

Adresa pro doručování korespondence /

Adresa je shodná s Adresou trvalého bydliště nebo sídla firmy

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1772.
Korespondenční adresa:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
Pro případné dotazy:
E.ON Zákaznická linka
tel. 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz
Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.
Při vyplňování údajů
elektronickou formou
je možné do políček napsat
pouze omezený počet
znaků. V případě delších
názvů doplňte údaje ručně
hůlkovým písmem.

Údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky

Informace o Datové schránce, pokud byla zřízena

Osoba/osoby oprávněné k podpisu smlouvy (statutární orgán)
Příjmení, jméno, titul

Datum narození nebo rodné číslo

Telefon
Mobil
E-mail
Uvádějte, prosím, vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Bankovní spojení
Název banky

Číslo účtu / Kód banky

Osoba oprávněná k projednání žádosti (technický zástupce) (nevyplňujte u fyzické osoby)
Příjmení, jméno, titul, funkce

Telefon
Mobil
E-mail
Uvádějte, prosím, vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Část B – Údaje o zařízení zákazníka
Adresa odběrného / předávajícího místa /

Adresa je shodná s Adresou trvalého bydliště nebo sídla firmy

Katastrální území

Parcelní číslo

Technická specifikace odběru (Vyplňte, prosím, po konzultaci s vámi vybranou elektro firmou)
Licence na distibuci elektřiny

ne

Licence na výrobu elektřiny

ne

Odběr stávající
Odběr požadovaný

třífázový
třífázový

Stávající hodnota hlavního jističe [A]
(odpovídající rezervovanému příkonu)

ano - uveďte číslo licence
ano - uveďte číslo licence
nebo
nebo

jednofázový
jednofázový

Požadovaná hodnota hlavního jističe [A]
(odpovídající rezervovanému příkonu)
Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje E.ON)

D56
Stávající sazba distribuce

Požadovaná sazba distribuce

rodinný dům
Druh odběru (např. kanceláře, prodejna, rodinný dům, byt apod.)

Požadovaný termín připojení / změny

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje E.ON)
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Charakter odběru
Stávající příkon [kW]

Požadovaný příkon [kW]

Charakter odběru *
T1

Osvětlení

T2

T3

T4

T5

Standardní spotřebiče do 16 A (3,5 kW)
Ohřev vody - akumulační
Elektrické vaření - třífázové
Elektrické vytápění - akumulační
Elektrické vytápění - přímotopné
Klimatizace
Tepelné čerpadlo
*) v souladu s přílohou
č. 7 vyhlášky 51/2006 Sb.

Motory, svářečky apod.
Celkový instalovaný příkon

V odběrném místě je již připojena výrobna elektřiny

ne

ano
V příloze uveďte parametry výrobny.

Tepelné čerpadlo
Jmenovitý elektrický příkon [kW]

Jmenovité napětí [V]

Tepelný výkon [kW]

Celkové tepelné ztráty objektu [kW]

Druh kompenzace

centrální

skupinová

Ustálený proud [A]

jednotlivá

Rozběhový proud [A]

Celkový výkon kompenzace [kW]:

Prohlášení žadatele (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)
-

Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této
žádosti i na všech přílohách k této žádosti.
Žadatel potvrzuje, že má k připojení odběrného zařízení souhlas
vlastníka dotčené nemovitosti.
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 o připojení a to na

Datum

-

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
této žádosti.

Podpis žadatele / otisk razítka

Přílohy k žádosti
Přehledný situační plánek (katastrální mapa) s vyznačením polohy objektu (v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 2880).
V plánku musí být též zakresleny všechny okolní objekty.
- Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší víc jak tři měsíce)
nebo kopii výpisu z živnostenského rejstříku nebo kopie listiny o zřízení právnické osoby.
- V případě, že součástí odběrného zařízení bude vlastní zdroj elektrické energie, je nutno s touto žádostí o připojení odběrného místa
zaslat současně i Žádost výrobce o připojení zařízení k distribuční soustavě E.ON.
V případě nedostatku místa pokračujte v příloze, která bude nedílnou součástí vaší žádosti.
-

