
skupina Čez

zákazník

Jméno příJmení / obchodní firma  

daTUm naroZení / iČ / diČ

Telefon  mobil e-mail      

Specifikace odběrného popŘ. pŘedáVacího míSta (dále jen opm)  

ean Číslo opm

adresa opm (pokud je odlišná od adresy sídla) 

Ulice Č. p. / Č. o.                                   psČ

obec                                  mísTní ČásT

Číslo parcelní (u novostavby) kaTasTrální úZemí (u novostavby)

paTro Číslo byTU

Upřesnění mísTa odběrU (kancelář, drobná výroba apod.)

Způsob připoJení k disTribUČní soUsTaVě na hladině níZkého napěTí 

 1-fáZoVé  3-fáZoVé hodnoTa JisTiČe před elekTroměrem a

přeVod měřicích TransformáTorů proUdU (mTp)  a

(vyplňte, jsou-li instalovány a doložte protokol o provedení ověření mTp) 

pŘipoJoVané eLektrické SpotŘebiČe

příkon spoTřebiČů pro přiZnání dVoUTarifoVé disTribUČní saZby

ohřev vody (TUV) – akumulační kW přímotopné topení (nevztahuje se na přenosné přímotopy)                 kW

akumulační topení kW Tepelné čerpadlo (příkon pohonu) kW

Jiné (uveďte) kW

Tepelné Čerpadlo – specifikace (uveďte, je-li instalováno) Jmenovitý elektrický příkon kW

Jmenovité napětí V Tepelný výkon čerpadla kW

Ustálený proud a rozběhový proud a

Upozornění
V případě, že je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší 
než je požadovaná procentuální hranice příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v souladu s platným cenovým 
rozhodnutím erú, pds přizná požadovanou distribuční sazbu pouze v případě, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických 
spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

celkové tepelné ztráty objektu (včetně doložení povinné přílohy Výpočet tepelných ztrát objektu) kW

Výkon topných elektrických spotřebičů kW

odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů (jsou-li instalovány) v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě 
pohonu kompresoru tepelného čerpadla.

potVrzení o Vydání zpráVy o reVizi eLektrické inStaLace (pokud není přiložena samostatně)
podepsaný revizní technik potvrzuje, že zařízení odpovídá připojovacím podmínkám příslušného pds a je v souladu s technickými normami 
a právními předpisy.

Jméno a příJmení reViZního Technika

Telefon (mobil)* e-mail*      

eVidenČní Číslo osVědČení iČ*

ZpráVa o reViZi VypracoVaná dne Číslo*

daTUm poTVrZení podpis (raZíTko*)

* nepovinný údaj

Linka 800 850 860

potvrzení
o vydání zprávy o revizi elektrické instalace

proVozoVateL diStribUČní SoUStaVy (dále jen pdS)
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