
           ŽĎAS, a.s.       Úsek Technika – provoz Energetika  

 
Strojírenská 6, 591 71  Žďár nad Sázavou, IČO 46347160, DIČ 351-46347160, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 766 

 

Žádost o p řipojení k distribu ční soustav ě a uzavření smlouvy o dodávce 
elekt řiny pro odb ěratele kategorie C 

 

 Důvod žádosti: zřízení nového odběrného místa  –  o zvýšení, snížení rezervovaného příkonu  –  změna odběratele  
 (přepis)  -  změna sazby s navýšením příkonu nebo vyžadující technický zásah do elektroměrového rozvaděče   *)  

 Žadatel / Obchodní firma : …………………………………………………………………………………………… 

 Adresa žadatele ( trvalý pobyt ) / Sídlo firmy (stát,kraj,okres,obec,PSČ,ulice,čo/čp) : …………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Telefon : …………………………    Fax : ……………………………    E-mail : …………………………………… 

 Statutární orgán/Fyzická osoba (příjmení, jméno, datum narození)  *1  ………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 IČ: ……………..  DIČ: ………………..  Banka: …………………  Kód banky: ……  Číslo účtu: ………………… 

 Smluvní zástupce : …………………………….  Telefon/Fax : …………………….  E-mail : …………………….. 

 Technický zástupce : …………………………. Telefon/Fax : ……………………. E-mail : …………………….. 

 Adresa pro doručování korespondence : ………….....………………………………………………………………. 

 Žádá pro odb ěrné místo (charakter odb ěru) :  ……………………………………………………………………. 

 Číslo OM : ………………… *2,*3   OM slouží pro (předmět podnikání) : ………………………………………….. 

 Adresa OM:  Okres: ………………  Obec: …………………….  Ulice: ………………………..  PSČ: …………… 

 Č.orientační: ………  Č.p.: ……  Patro: …….  Č.dveří: …..  K.ú.:*4 …………………  Č.parcely:*5 …………….. 
 Další charakteristika odb ěrného místa:                      Odběr :     1fázový,      3fázový,      přechodný   *) 
  

STRUKTURA ODBĚRU *5 STÁVAJÍCÍ PŘÍKON    (kW) POŽADOVANÝ P ŘÍKON  (kW) 

Akumulační vytápění     

Přímotopné vytápění     

Přímotopný     
Ohřev vody 

Akumulační     

Přímotopné     
Hybridní vytápění 

Akumulační     

Elektrické vaření     

Klimatizace     

Tepelná čerpadla     

Rentgenové přístroje + tomografy     

Motory s těžkým rozběhem     

Svářecí přístroje     

Spotřebiče s rázovou charakteristikou      

Osvětlení     

Ostatní spotřebiče  1 fázové     

Ostatní spotřebiče  3 fázové     

Celkem     

 Stávající hodnota rezervovaného příkonu (hlavního jističe před elektroměrem): ………………… A  *4 

 Požadovaná hodnota rezervovaného p říkonu (hlavního jisti če před elektrom ěrem):  ………………… A  *5 

 Požadovaná sazba: …………….   Charakter odběru pro stavy nouze : ………………………………………… 

 Přechodný odběr (staveniště, krátkodobé odběry, apod.) do: ……………………  *6 

 Požadovaný termín p řipojení a zahájení dodávky el. energie (zm ěny p říkonu):  …………………… 

 Požadavek  na spolehlivost dodávky elektřiny nad parametry dané technickými a právními normami 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ochrana před nebezpečným dotykem ………………………………………………………………………………… 

 Účiník, eventuálně strategie kompenzace: ………………………  Odebraná energie za rok: ……………… kWh 

 Možnosti zpětného ovlivnění napájecí sítě …………………………………………………………………………… 



 

Při podání žádosti o z řízení nového odb ěrného místa žadatel p ředkládá : 

• Výpis z Obchodního rejstříku 

• Situační plánek s vyznačením odběrného místa a sousedních objektů 

• Časový průběh zatížení 

• Jednopólové schéma 

• Výchozí revizní zprávu 

 

Svým podpisem dále žadatel: 

• Zavazuje se, že v případě žádosti o zřízení nového odběrného místa, nebo o navýšení rezervovaného příkonu 
(proudu), uhradí podíl na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného 
příkonu. Podíl bude určen podle vyhlášky ERÚ č.51 / 2006 Sb. v platném znění.  

• Bere na vědomí, že vlastník přípojky je podle zákona č. 458 / 2000 Sb. povinen zajistit její provoz, údržbu a 
opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku. ŽĎAS, a.s. je povinen za 
úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá. 

• Bere na vědomí, že elektroinstalace společných prostor a bytu není vlastnictvím ŽĎAS, a.s. a zavazuje se, že 
užívání tohoto zařízení pro shora uvedené odběrné místo, jakož i spory s tím spojené, bude řešit výhradně s jeho 
vlastníkem nebo osobou odpovídající za tato zařízení. 

• Potvrzuje správnost a pravdivost údajů a v případě jejich nepravdivosti je ŽĎAS, a.s. oprávněn okamžitě 
odstoupit od smlouvy. 

• Poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů, přičemž ŽĎAS, a.s. se zavazuje zpracovávat tyto osobní 
údaje v rozsahu uvedeném v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavření a plnění 
ujednání smlouvy o připojení nebo smlouvy o dodávce, a to na dobu trvání této smlouvy či případně do doby 
vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých. Žadatel dále uvádí, že byl srozuměn s možnými následky 
neposkytnutí  smluvených osobních údajů. ŽĎAS, a.s. se zavazuje neposkytnout tyto údaje žádné třetí osobě 
s výjimkou plnění povinností uložených zákonem. 

• Zavazuje se, že ostatní náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 51 / 2006 Sb. a to způsob platby, údaje o zařízení 
odběratele – druh ochrany před úrazem el. proudem, parametry měřících transformátorů předloží před uzavřením 
smlouvy o dodávce elektřiny. 

 

Datum: ………………………              Podpis žadatele: ……………………………………. 
 

Vyplní vlastník nemovitosti :   * A 
 

Příjmení a jméno: ………………………..  Adresa bydliště: …………………………….. PSČ: ………… 

Název firmy: ………………………………  Adresa sídla firmy: …………………………. IČ: …………… 
Vlastník výše uvedené nemovitosti a vlastník rozvodu elektřiny (rozvod navazuje na zařízení v majetku ŽĎAS, a.s.) 

• Souhlasí s dodávkou elektřiny pro odběrné místo dle této žádosti, 

• V případě žádosti o zřízení nového odběrného místa nebo navýšení rezervovaného příkonu souhlasí se 
stavbou (rozšířením nebo změnou) rozvodného zařízení na dotčené nemovitosti, 

• Souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce elektřiny mezi výše uvedeným odběratelem a ŽĎAS, a.s. v souladu 
se zákonem č. 458 / 2000 Sb., 

• Bere na vědomí, že uzavřením smlouvy vzniká ŽĎASu, a.s., dle zák. č. 458 / 2000 Sb., § 25 odst.4 g), právo  

vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním distribuční soustavy. 

 

 Datum: ………………………  Podpis vlastníka nemovitosti (razítko): …………………………. 

*A je-li více vlastníků, musí být souhlas většinových vlastníků dle spoluvlastnických podílů, v případě, že je nemovitost ve 
vlastnictví ŽĎAS, a.s., nevyplňuje se 

 

Datum převzetí: ……………………….   Převzal za ŽĎAS, a.s.: …………………………………………. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*) - nehodící se škrtněte 
*1 - vyplňuje se pouze není-li totožný s doloženým výpisem z obchodního rejstříku 
*2 - vyplňuje se pouze u stávajících míst 
*3 - vyplňuje ŽĎAS, a.s. 
*4 - vyplňuje se pouze v případě žádosti o zřízení nového odběrného místa 
*5 - vyplňuje se pouze v případě žádosti o zřízení nového odběrného místa, nebo o změnu rezervovaného příkonu (jistič před elektroměrem) 
*6 - vyplňuje se pouze v případě žádosti o zřízení přechodného odběru 


