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E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Žadatel (budoucí odběratel)
Obchodní firma / Živnostník

IČ / DIČ

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky
Žadatel s povinností zveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1772.

ano

Sídlo právnické osoby
Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Číslo orientační

Informace získáte také na:
www.eon-distribuce.cz
info@eon.cz
tel. 800 77 33 22

Stát

Osoba oprávněna k podpisu smlouvy

Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.

(statutární orgán / osoba pověřená Plnou mocí)

Titul jméno, příjmení, funkce

Telefon

Korespondenční adresa:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Datum narození

E-mail

Adresa pro zaslání Smlouvy o připojení
(Vyplňte v případě, že se adresa neshoduje s údaji uvedenými v kolonce - sídlo právnické osoby.)

Obchodní firma

Titul, jméno, příjmení

Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Číslo orientační

Stát

Osoba zastupující žadatele v technických záležitostech
(Vyplňte v případě, že žádost za žadatele řeší elektromontér nebo elektroinstalační firma.)

Obchodní firma / jméno technického zástupce

IČ

Telefon

E-mail

DIČ

Adresa odběrného místa
Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Katastrální území

Parcelní číslo

Číslo orientační

V případě, že na odběrném místě byl již v minulosti namontován elektroměr, sdělte nám, prosím, jméno a příjmení předchozího odběratele,
případně číslo místa spotřeby, EAN, je-li vám známo.
(Dle těchto údajů prověříme, zda bude možné použít pro připojení vašeho odběrného místa rezervovaný příkon.)

Obchodní firma / Titul, jméno, příjmení

Číslo místa spotřeby / EAN

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje E.ON)

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje E.ON)
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Technická specifikace odběru
(Vyplňte po konzultaci s elektromontérem / elektroinstalační firmou)
Požadovaný odběr – způsob připojení

třífázové

jednofázové

Požadovaná hodnota hlavního jističe [A]

Požadovaná sazba distribuce

Druh odběru (např. kancelář, prodejna, byt apod.)

Požadovaný termín připojení

Charakter odběru
Požadovaný příkon [kW]
Osvětlení
Standardní spotřebiče do 16A (3,5 kW)
Ohřev vody
Elektrické vaření – třífázové
Elektrické vytápění
Klimatizace
Tepelné čerpadlo
Motory, svářečky apod.
Ostatní (5 kW a více)
Celkový instalovaný příkon

V případě instalace tepelného čerpadla musí být uvedeny všechny údaje o tepelném čerpadle a podány dvě Žádosti o trvalé připojení odběrného
místa k distribuční soustavě NN (vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným
měřicím zařízením).
Tepelné čerpadlo s frekvenčním měničem

ANO

Jmenovité napětí [V]

Ustálený proud [A]

Rozběhový proud [A]

Tepelný výkon [kW]

NE

Celkové tepelné ztráty objektu [kW]
Povinné 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 kopie živnostenského listu nebo kopie listiny o zřízení právnické osoby.
Požadujete-li vyjádření k existenci sítí, souhlas s činností v ochranném pásmu pro stavební úřad případně k projektům,
je možné tento požadavek řešit přes webové stránky www.eon-distribuce.cz nebo E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22.
Na webových stránkách www.eon-distribuce.cz naleznete:
- zda je v dané lokalitě umístěno zařízení společnosti E.ON Distribuce, a.s. (Žádost o vyjádření k existenci sítí - online),
- formuláře ke stažení,
- postup připojení k distribuční soustavě,
- požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav.
S vyplněním žádosti vám rádi poradí naši pracovníci:
- telefonicky na E.ON Zákaznické lince – 800 77 33 22,
- e-mailem na adrese info@eon.cz.

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 osobních 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 dobu trvání této smlouvy či případné 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.

Datum

Podpis žadatele / otisk razítka

