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žádost – smlouva
o dodávce elektřiny ze sítí NN  

oprávněnému zákazníkovi

oprávněný zákazník

Jméno a příjmení / obchodní firma

datum narození  ič dič

adresa trvalého bydliště / sídla společnosti

ulice / osada č. p. / č. o.

místní část                                      obec psč

předmět podnikání

zapsaná v or vedeném oddíl vložka č.

zastoupená

telefon  mobilní tel. fax e-mail

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dodávCe elektřiny (dále jen smlouva) .

předmět smlouvy

předmětem smlouvy je závazek obchodníka poskytnout zákazníkovi dodávku elektřiny, tzn. dodávat sjednané množství silové elektřiny a převzetí odpovědnosti 
za odchylku do odběrného místa zákazníka (dále jen om).
zákazník se zavazuje odebrat sjednané množství elektřiny v om podle této smlouvy a uhradit obchodníkovi řádně a včas dohodnutou platbu za dodávku elektřiny.

podmínky dodávky elektřiny

1.     dodávka elektřiny se uskutečňuje z distribuční sítě příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále jen „pds“) podle „smlouvy o připojení“, kterou 
zákazník uzavřel s pds v souladu s „pravidly provozování distribuční soustavy“ (dále jen „ppds“) a „podmínkami distribuce elektřiny“ (dále jen „pde“), 
vydanými příslušným pds. zákazník prohlašuje, že ppds a pde mu jsou známy a zavazuje se je respektovat.

2.     další vzájemná práva a povinnosti Účastníků smlouvy jsou uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách dodávky (dále jen „vopd”), které jsou 
přílohou smlouvy; ujednání ve smlouvě mají před ustanoveními vopd přednost, pokud jsou s nimi v rozporu. v případě změn vopd se vzájemné vztahy 
smluvních stran řídí jejich aktuálním zněním.

adresa pro zasílání faktur a veškeré korespondenCe

 shodná s adresou zákazníka  shodná s adresou odběrného místa  jiná

adresu pro zasílání nastavit  pouze pro toto odběrné místo  pro všechna odběrná místa zákazníka

adresa pro zasílání (pokud jste zvolili „jiná“):

jméno a příjmení / obchodní firma

ulice / osada č. p. / č. o.

místní část                                      obec psč

způsob provádění plateb

zálohy  bankovní inkaso  sipo – spoj. číslo:  ostatní

faktury  bankovní inkaso  ostatní

vrácení přeplatků  převodní příkaz  poštovní poukázka

název banky číslo Účtu kód banky

důvod a Charakter žádosti

 nový odběr

 změna smluvních Údajů

 prozatímní odběr

 převod odběrného místa

 změna rezervovaného příkonu

 změna dodavatele

 změna sazby

obChodník
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speCifikaCe odběrného místa

číslo odběrného místa  ean odběrného místa

požadované datum zahájení dodávky

adresa odběrného místa

ulice / osada č. p. / č. o.

místní část obec psč

katastrální Území (u novostavby) č. parcelní (u novostavby) patro / č. bytu

teChniCké údaje odběrného místa / rezervovaný příkon

způsob připojení  1 fázové  3 fázové

napěťová hladina nn hodnota jističe před elektroměrem    A

typový diagram dodávky (tdd) typ číslo typ měření

číslo elektroměru (je-li osazen) datum stav vt stav nt

odhad spotřeby za rok celkem                        mWh / rok z toho vt mWh / rok nt                                  mWh / rok

Cena a platební podmínky

sjednaný produkt

cena elektřiny pro sjednaný produkt je dána platným ceníkem a obchodník ji může změnit v souladu s vopd.

počet záloh za fakturační období výše zálohy do prvního vyÚčtování                                        kč

doba trvání smlouvy

Účinnost smlouvy nastává dnem zahájení dodávky a sjednává se  na dobu neurčitou  na dobu určitou do

závěreČná ustanovení

smlouva a případně její změny nabývají platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany.
smlouva může být měněna nebo doplňována písemnou formou, nedohodnou-li se smluvní strany, že pro určitou změnu postačí telefonické, ústní nebo jiné ozná-
mení zákazníka obchodníkovi. ke změnám smlouvy může docházet rovněž prostřednictvím změn vopd nebo ceníku dodavatele.
ujednání smlouvy sjednané po datu uzavření smlouvy plně nahrazují ujednání sjednaná v předchozí smlouvě týkající se předmětného odběrného místa a jsou 
jejími Účastníky považována za změnu smlouvy. fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně 
oprávněny k platnému uzavření této smlouvy.
zákazník výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s vopd platnými v době podpisu této smlouvy a zavazuje se jimi řídit, jakož i jejich 
změnami, se kterými bude seznámen v souladu s energetickým zákonem, neodstoupí-li v souvislosti s jejich změnou od smlouvy způsobem a za podmínek 
stanovených v platných vopd.

zvláštní ujednání

za zákazníka

jméno a příjmení, funkce

podpis a razítkodatum a místo

za obChodníka

jméno a příjmení, funkce

podpis a razítkodatum a místo


