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UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY ZMĚNA SMLOUVY

Dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou ve znění pozdějších předpisů.

právní forma:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném IČ / Datum narození 2 DIČ 2 

Předmět podnikání (činnosti)

OSOBA NEBO OSOBY, KTERÉ JSOU STATUTÁRNÍM ORGÁNEM 3

jméno a příjmení datum narození

jméno a příjmení datum narození

SÍDLO / TRVALÝ POBYT 4

ulice č.p / č.o. PSČ

obec, část obce: okres kraj

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy žadatele) 
obchodní firma / fyzická osoba 1

ulice č.p / č.o. PSČ

obec, část obce: okres kraj

BANKOVNÍ SPOJENÍ

způsob úhrady přímým inkasem z účtu příkazem k úhradě

název banky číslo účtu / kód banky

ÚDAJE O ŽADATELI

ČÍSLO ODBĚRNÉHO MÍSTA       EAN

Žádost vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM. Při nedostatku místa pokračujte v příloze, která bude nedílnou součástí vaší žádosti.

PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PLDS)

ÚDAJE O ŽADATELI 
obchodní firma / fyzická osoba 1

UCED Přerov s.r.o. · Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8 · PSČ 186 00

Kontaktní adresa: AC Piano, Lidická 2331/6a · České Budějovice · PSČ 370 01

IČO: 08670714 ·  DIČ: CZ08670714 ·  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322950 

licence na distribuci elektřiny č. 122036191 · registrační číslo u OTE: 33636

www.uced.cz · distribuce@uced.cz · Telefon +420 389 822 000

UCED Přerov s.r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 322950, IČO: 08670714, DIČ: CZ08670714 
e-mail: distribuce@uced.cz, www.uced.cz



OSOBA NEBO OSOBY, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY K PODPISU SMLOUVY 5

SMLUVNÍ ZÁSTUPCE

jméno a příjmení

telefon, mobil fax e-mail

TECHNICKÝ ZÁSTUPCE  
jméno a příjmení:

telefon, mobil fax e-mail

ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA

ulice č.p / č.o. PSČ

obec, část obce: okres kraj

HLADINA NAPĚTÍ, NA KTERÉ JE ODBĚRNÉ MÍSTO PŘIPOJENO MĚŘENÍ SPOTŘEBY JE UMÍSTĚNO NA STRANĚ

VVN  VN  NN VVN  VN  NN

ELEKTROMĚR JE V NEPŘÍTOMNOSTI ZÁKAZNÍKA

přístupný  nepřístupný

TYP MĚŘENÍ PODLE PŘEVODU typ měření

přímé nepřímé - hodnota MTP (A): A B C

REZERVOVANÝ PŘÍKON K DATU ZAHÁJENÍ DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE
pro vn, vvn (kW) pro nn (A) počet fází hlavního jističe

REZERVOVANÁ KAPACITA ROČNÍ
pro vn, vvn (kW) pro nn (A) počet fází hlavního jističe

REZERVOVANÁ KAPACITA MĚSÍČNÍ (KW)
leden únor březen duben květen červen

červenec srpen září říjen listopad prosinec

POŽADAVEK NA JEDNOSLOŽKOVOU CENU ZA SLUŽBU SÍTÍ 

ano  ne

POŽADAVEK NA BLOKOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ

ano  ne

POŽADOVANÁ DISTRIBUČNÍ SAZBA PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ ELEKTŘINY ZA ROK (kWh)

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
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jméno a příjmení

funkce

v dne

ZA PLDS

jméno a příjmení

funkce

v dne

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

razítko a podpis potvrzovatele

razítko a podpis potvrzovatele

PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI ŽADATEL PŘEDKLÁDÁ 

⁹ Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list nebo listinu o zřízení právnické osoby (Fyzické osoby, které nemají obchodní firmu, uvedené doklady nepředkládají)

⁹ Doklady, které předepisuje smlouva o připojení k lokální distribuční soustavě PLDS pro nové odběrné místo - revizní zprávu přípojky, elektroměrového rozvaděče , 
geodetické zaměření přípojky, kopii smlouvy o připojení, případně další dokumenty.

⁹ Konečný zákazník připojený na hladinu vn, vvn přiloží rozpis měsíční rezervované kapacity, předpokládané spotřeby el. energie v následujících měsících roku 
a výkony pro regulační stupně dle vyhl. 80/2010 Sb .

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
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POŽADAVEK NA BLOKOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ

dobu neurčitou dobu určitou (od - do):

POŽADOVANÉ DATUM ZAHÁJENÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

doplňující údaje žadatele

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

VYSVĚTLIVKY
1. Pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název .

2. Daňové a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno .

3. Vyplňuje právnická osoba pouze tehdy, není-li statutární orgán totožný s doloženým výpisem z obchodního rejstříku. Uveďte všechny členy tohoto orgánu. 

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba / Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba.

5. Příjmení, jméno, datum narození a přesné označení vykonávané funkce

• Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti i na všech přílohách k této žádosti.

• 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 distribuci elektřiny, 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. UCED Přerov s.r.o. se zavazuje neposkytnout tyto údaje 

žádné třetí osobě, s výjimkou povinností uloženým zákonem.

• Žadatel je seznámen se skutečností, že nevyplní-li všechny údaje požadované legislativou a potřebné k uzavření smluvního vztahu, může být žádost vrácena.

ZA ŽADATELE

UCED Přerov s.r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 322950, IČO: 08670714, DIČ: CZ08670714 
e-mail: distribuce@uced.cz, www.uced.cz
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