Palivový kombinát ÚSTÍ, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536
Registrovaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl A XVIII, vložka 433
Registrační číslo u Operátora trhu s elektřinou č. 661.
Licence na distribuci elektřiny č. 120100447

Žádost o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny pro odběratele kategorie C a D
Údaje o žadateli:
1. Obchodní firma – pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a
jméno, právnická osoba, nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název
…………………………………………………………………………………………………………...
2. Adresa sídla firmy ………………………………………………………………………........................
3. Adresa a název místa odběru…………………………………………………………………………….
4. Platební styk plátce ………………………………………………………………………………………
5. Spojení – telefon, fax, e-mail ……………………………………………………………………............
6. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly a úplná adresa ……..........................
……………………………………………………………………………………………………………
7. IČ, DIČ ( pokud bylo přiděleno) ………………………………………………………………………..
.
Údaje o zařízení odběratele:
1. Požadovaný termín zahájení dodávky …………………………………………………………………...
2. Základní technické údaje:
- hodnota jističe před elektroměrem ………………………………………………………………..
- druh ochrany před úrazem elektrickým proudem…………………………………………………
- soustava napětí ……………………………………………………………………………………
- měřící transformátory: třída přesnosti:……….převodový poměr …………/5
výrobní číslo(a)……………………………………………………………
3. Údaje o odběru:
b) charakter odběru a to i pro stavy nouze …………………………………………………………
c) instalované spotřebiče ( kW):
akumulační vytápění …………………… přímotopné vytápění ……………………………….
smíšené vytápění (část AKU)……………smíšené vytápění (část přímotopná)…………………
ohřev TUV (AKU)……………………… ohřev TUV (přímotopný) …………………………...
klimatizace…………ostatní tepelné spotřebiče …………motory ……………………………...
ostatní spotřebiče (osvětlení apod.) ………………………CELKEM:………................. kW
4. Požadovaná sazba podle platné tarifní struktury…………………………………………………………
5. Požadavky na spolehlivost dodávky (maximální doba přerušení dodávky)……………………………..
Dále žadatel předloží:
Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů

Úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřená kopie listiny o zřízení právnické
osoby, ne starší tří měsíců (fyzické osoby, které nemají obchodní firmu, uvedené doklady nepřikládají).
Revizi připojovaného elektrického zařízení.
Souhlas vlastníka připojované nemovitosti (i při zvýšení příkonu stávajícího odběrného místa).
Datum, podpis.
Žádost musí být doručena na obchodní oddělení energetiky PKÚ osobně, poštou nebo e-mailem
Ing. Vladimíru Kozarcovi , tel. 475 672 432, e-mail: vladimir.kozarec@pku.cz, nebo paní Pavlíně Kovářové,
tel. 475 672 632, e-mail: pavlina.kovarova@pku.cz

