
Podklady pro uzavření smlouvy 
na hladině NN 

Specifikace požadavků

Údaje o žadateli

Údaje o odběrném místě

Poznámky, přílohy

Žadatel Potvrzení převzetí

Vyjádření revizního technika – platnost 3 měsíce

připojení nového odběrného místa

Volbu vždy vyznačte křížkem

změna sazby

doba neurčitá

Požadovaný typ smlouvy:

Trvání smlouvy:

smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 1)

oprava el. zařízení
(výměna vadného hl. jističe, výměna stoupacího vedení, revize neměřené části)

změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe změna odběratele

doba určitá do...................................

smlouva o dodávce silové elektřiny 1)

připojení nových spotřebičů změna dodavatele, požadovaný termín změny od ................................................

smlouva o distribuci elektřiny 2)

rekonstrukce odběrného zařízení (změna inst. příkonu, přemístění měř. zařízení ap.) jiné ...........................................................................................................................

smlouva o připojení 2)

jméno a příjmení / obchodní firma.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

datum narození .................................................................................................................................... IČ .............................................................. DIČ ....................................................................................................................

Adresa trvalého bydliště / sídlo společnosti

ulice .................................................................................................................................................................................................. č. p.  .............................................................. č. o. ....................................................................

obec ......................................................................................................................................................................................... obvod .........................................................................PSČ .............................................................. 

mobil3) .......................................................................................................................................... tel. / fax 3)........................................................... e-mail 3) .............................................................................................................

kontaktní osoba, osoba jednající nebo zastupující žadatele .........................................................................................................................................................................................................................................
 
Adresa pro zasílání faktur a korespondence 

ulice .................................................................................................................................................................................................. č. p.  .............................................................. č. o. ....................................................................

obec ......................................................................................................................................................................................... obvod .........................................................................PSČ ............................................................. 
 
Elektronická fakturace ne e-mail pro zasílání el. faktury ..........................................................................................................

ano

Požaduji aktivaci webového portálu Moje PRE

shodná s trvalým bydlištěm / sídlem jiné (vyplňte následující položky)shodná s odběrným místem

Platební způsob

na účet dodavatele (příkaz k úhradě) 

přímé inkaso           předčíslí – číslo účtu ................................................/ kód banky........................ výše limitu...................................................................Kč

SIPO (pouze pro zálohy)          spojové číslo SIPO ................................................................................... 

Způsob stanovení zálohy – zálohy se stanovují dle skutečně dosažených hodnot dodávek elektřiny 

konstantní výše zálohy po celé fakturační období         přepočet dle sezónnosti     výše zálohy do první fakturace ...................................................................................Kč

Adresa odběrného místa:  ulice ................................................................................... č. p.  ............................................... č. o. .......................................... patro ........................................... číslo bytu....................................

obec ..................................................................................................................... obvod ......................................... č. katastru / č. parcely ..............................................PSČ ..............................................................................

příkony instalovaných spotřebičů (v kW)

Frekvence záloh

EAN číslo odběrného místa

Typ odběrného místa:

číslo elektroměru
sériové
výrobní

soustava napětí

              V

rezervová kapacita (velikost instalovaného hlavního jističe před elektroměrem)        A

hlavní jistič

 typ    , velikost            x               A, charakter

druh ochrany před úrazem elektřinou

          automatickým odpojením od zdroje

          ...............................................................................................................

stavy elektroměru

VT (T1)       NT (T2)

Stavy elektroměru jsou informativní a nemusí být zahrnuty ve vyúčtování dodávky elektřiny.

přívod elektroměru      blokování             umístění

stávající dodavatel ................................................................................. do .................................................... nový dodavatel ......................................................................... od ................................................................

V ............................................................................ dne ..........................................................................................     ........................................................................................................................................................................
podpis      podpis

dne ....................................................................

elektrické vytápění ohřev vody

akumulační akumulační
(bojler)

přímotopné přímotopný
(průtokový)

tepelné 
čerpadlo

ostatníklimatizace

u požadavku A–F, u požadavku A–C až po uzavření smlouvy o připojení, u požadavku G–H žadatel doplní číslo 
elektroměru a stavy elektroměru

3x400/230 V
(nad 5 kW)

ostatní

el
ek

tr
om

ěr

motory

kW

celkový instalovaný příkon požadovaná distribuční sazba

měsíčně

rodinný dům

Podepsaná osoba potvrzuje, že elektrické zařízení odpovídá Technickým podmínkám připojení, část A – obchodní měření 
PREdistribuce, a. s. * Dále potvrzuje, že odběrné zařízení je v souladu s technickými normami a právními předpisy na úseku 
bezpečnosti práce. Neměřené části jsou chráněny zaplombováním před neoprávněnou manipulací.
Zařízení je schopno bezpečného provozu.                                 *Nevztahuje se k žádnému z důvodů bodu E.    

dvouměsíčně

bytový dům

čtvrtletně

rekr. objekt

pololetně

garáž

přímý

ano ne

nepřímý

Cu – Al      x         mm2

ročně

stavba provozovna kanceláře

č. plomb: .............................................................

počet plomb: ....................................

datum: ............................................

číslo smlouvy: ..................................  podpis, razítko: .....................................

jiný ................................................................

1) Podklad určen pro: Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405, IČ 60193913
2) Podklad určen pro: PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158, IČ 27376516
3) Dobrovolně poskytnuté údaje usnadní a zefektivní vzájemnou komunikaci.

A F

E

C H

B G

D I

8 889 45 21 1 10 0



www.pre.cz

Zákaznická linka PRE
Tel.: 267 055 555, 840 550 055
Fax: 267 055 505
E-mail: pre@pre.cz
Provozní doba: Po–Pá 7.00–20.00
Záznamník: 20.00–7.00

Zákaznické centrum PRE
Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1
Vladimírova 18, Praha 4
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00

Centrum služeb PRE
Jungmannova 28 (Palác TeTa), Praha 1
Tel.: 267 055 555, 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.premereni.cz/sluzby
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00
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