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 poskytnutí distribuce elektřiny ze sítě nízkého napětí
podle § 50 odst.. 2 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění (energetický zákon) a jeho provádějícími předpisy, zejména podle ust. § 4 písm.
B) vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla trhu s elektřinou a„Pravidla provozování
distribuční soustavy“vydané PDS.

ZÁKAZNÍK
Jméno a příjmení/Obchodní firma
Datum narození

IČO

.DIČ CZ

Adresa sídla společnosti/trvalého bydliště/místa podnikání
Ulice/osada

Č. p./č. or.

Místní část

Obec

PSČ

Zapsaná v OR vedeném

oddíl

vložka č.

Zastoupena
RÚT
Telefon

mobilní telefon

Fax

Číslo bankovního účtu pro provádění plateb

Kód banky

E-mail
Bankovní účet

OBCHODNÍK
Obchodní firma
IČO

DIČ CZ

licence na obchod

RÚT

Adresa sídla společnosti
Ulice/osada

Č. p./č. or.

Místní část

Obec

PSČ

Zapsaná v OR vedeném

oddíl

vložka č.

Zastoupena
Číslo bankovního účtu pro provádění plateb

Kód banky

Bankovní účet

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem Smlouvy je závazek poskytnout zákazníkovi distribuci elektřiny a zajistit systémové služby (vč. souvisejících služeb a plateb OTE) [dále jen
distribuční služby] do odběrného místa zákazníka. Zákazník se zavazuje uhradit PDS řádně a včas cenu distribučních služeb a související platby určené
Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Distribuční služby se uskutečňují z distribuční sítě PDS také podle „Smlouvy o připojení“, kterou
Oprávnění 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 respektovat.

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
Adresa odběrného místa: Ulice/osada
Místní část

Č.p./č.or.
Obec

Č.parcelní (u novostavby)
Způsob připojení

PSČ
Patro

1 fázové

Hodnota jističe před elektroměrem

Číslo bytu

3fázové
A

Ćíslo odb. místa (místa spotřeby):

Odběrné místo je cítlivé na přerušení dodávky elektřiny

z důvodů:

DATUM ZAHÁJENÍ DODÁVKY
DATUM UKONČENÍ DODÁVKY (údaj se nevyplňuje, jde-li o smlouvu na dobu neurčitou):
VYPŇUJE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:
Číslo odběrného místa(EAN)

Typový diagram dodávky (TDD) typ, číslo

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR A VEŠKERÉ KORESPONDENCE
Shodná s adresou Zákazníka

shodná s adresou odběrného místa

jiná

PRO JINOU ADRESU PRO ZASÍLÁNÍ UVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE
Obchodní firma/jméno a příjmení
Adresa
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za distribuční služby (vč. Zejména ceny za distribuci elektřiny, systémové služby, související služby a platby OTE) je stanovena příslušnou
sazbou v Cenovém rozhodnutí ERÚ, k těmto cenám bude připočtena příslušná sazba DPH. PDS provádí vyúčtování za distribuční služby podle
zásad uvedených v PDE.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

PLATNOST SMLOUVY
na dobu neurčitou
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána, s účinností ode dne uvedeného v ust. Čl. IV.
odst. 1 ) písm.a) této Smlouvy, na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena podle zásad uvedených v PDE.
na dobu určitou do:
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností od zahájení dodávky elektřiny na dobu určitou, do ukončení
dodávky elektřiny podle ust. čl. IV. Odst. 1) písm. A) a b) Smlouvy. Platnost Smlouvy zaniká uplynutím doby jejího trvání, pokud nedojde na
základě dohody smluvních stran k jejímu prodloužení. Smluvní strany se mohou na ukončení platnosti této Smlouvy dohodnout, Smlouva
může být ukončena podle zásad uvedených v PDE.
PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA, DALŠÍCH UJEDNÁNÍ
Přílohou Smlouvy jsou Podmínky distribuce elektřiny; v PDE jsou podrobněji upravena vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran; ujednání
ve Smlouvě mají před ustanovením PDE přednost, pokud jsou s nimi v rozporu. V případě změn PDE se vzájemné vztahy Smluvních stran řídí
PDE platnými ke dni řešení těchto vztahů.
Právní vztahy PDS se Zákazníkem, který neodebírá elektřinu pro jiné účely než pro svou vlastní potřebu v domácnosti, se řídí režimem zákona
č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník; právní vztahy PDS se Zákazníkem, který odebírá elektřinu pro účely podnikání se řídí režimem zákona č.
513/1991 Sb., Obchodní zákoník [dále jen „ObchZ“]; v ostatních případech se právní vztahy Účastníků smlouvy řídí ve smyslu ust.§ 262
odst. 1) ObchZ režimem zákona ObchZ.
Změny Smlouvy lze provést podle zásad uvedených v PDE.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
Smluvní strany prohlašují, že k přijetí této Smlouvy přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém projednání, a že její obsah
odpovídá skutečnému stavu věci a je význam jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzuji podpisy svých oprávněných zástupců.

ZA ZÁKAZNÍKA
V

dne

Jméno, příjmení, funkce

Podpis (razítko)

ZA PDS
V
Jméno, příjmení, funkce

dne
Podpis (razítko)

