ŽÁDOST/SMLOUVA O PŘIPOJENÍ
K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Z NAPĚŤOVÉ
HLADINY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PDS)
Labit a. s. ,Vrchlabí, Nádražní 470, 543 01 | IČ 15037274 | DIČ CZ15037274 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové,
sp. zn. B 132 | licence na distribuci elektřiny č. 140404480 | registrační číslo u OTE: 9377 | labit@labit.cz | www.labit.cz |

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smlouva o připojení bude uzavřena podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „EZ“], jakož
i vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Vyhláška o připojení“] a Pravidel provozování distribuční soustavy [dále jen „PPDS“]
vydaných PDS

ZÁKAZNÍK
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název:
Datum narození / IČ:

DIČ: CZ

Adresa trvalého pobytu / sídla společnosti / místa podnikání ulice:

Č. p. / č. o.:

Obec:

PSČ:

Místní část:

Zapsaná v OR / ŽR vedeném:

SP. ZN.:

Zastoupená:
Telefon:

Email:

Mobil:

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE (VYPLNIT POUZE PŘI ODLIŠNOSTI OD ADRESY ZÁKAZNÍKA)
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název:
Ulice:
Obec:

Č. p. / č. o.:

PSČ:

Místní část:

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (DÁLE JEN OM)

EAN OM:
ČÍSLO OM:

Ulice:

Č. p./č.o.:

Obec:

Místní část:

Patro:

Číslo dveří:

PSČ:

Budova
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PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Stávající

Nové

Spotřebiče se zpětnými vlivy

Stávající

Nové

Osvětlení

kW

kW

Pohony, svářečky nad 3,5 kW

kW

kW

Příprava pokrmů – třífázové připojení

kW

kW

Technologické ohřevy

kW

kW

Ohřev vody (tuv) – akumulační

kW

kW

Chlazení

kW

kW

Akumulační topení

kW

kW

Zasněžování

kW

kW

Přímotopné topení

kW

kW

Závlahy

kW

kW

Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)

kW

kW

Záložní zdroj elektřiny

kW

kW

Klimatizace

kW

kW

Ostatní spotřebiče do 3,5 kW

kW

kW

Elektromobil (příkon využívaného dobíjení)

kW

kW

DALŠÍ ÚDAJE
Hlavní jistič před elektroměrem

1-FÁZOVÉ

3-FÁZOVÉ

Hodnota:

A

Vypínací charakteristika:

PODÍL NA NÁKLADECH
Zákazník je povinen zaplatit, případně doplatit, do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy alespoň polovinu vyměřeného podílu na nákladech, a to bezhotovostním převodem na účet č. 9604601/0100, komerční banka, a.s., nebyla-li zaplacena již před uzavřením této smlouvy
a doplatit zbylou část podílu na nákladech
nejpozději do doby uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, nebyl-li podíl na nákladech ze strany zákazníka zaplacen v plné
výši již před uzavřením této smlouvy.

Termín připojení (den rezervace příkonu)

ke dni splnění všech náležitostí uvedených v této smlouvě
ke dni: _____. _____. 20_____
OM je již připojeno

PLATNOST, ÚČINNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY
1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího vystavení a nabývá účinnosti dnem připojení, nejdříve však dnem platnosti smlouvy.
2) Smlouva je uzavírána na:
dobu neurčitou
dobu určitou do _____. _____. 20_____
3) Smlouva může být ukončena:
a) Dle dohody smluvních stran,
b) Odstoupením ze strany PDS; odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení PDS o odstoupení na adresu pro
doručování zákazníka, nebo pozdějším oznámeným dnem po doručení písemného oznámení PDS o odstoupení.
4) PDS má právo odstoupit od smlouvy, je-li zákazník v prodlení s plněním povinnosti podle odstavce podíl na nákladech po dobu delší
než 5 pracovních dnů. Pro případ, že se tomu tak stane, PDS prohlašuje, že odstupuje od smlouvy, přičemž marným uplynutím uvedené
přiměřené náhradní lhůty nastávají účinky odstoupení.
5) Smlouva zanikne, nebude-li do 48 měsíců ode dne uzavření této smlouvy k odběrnému zařízení v odběrném místě zákazníka sjednána
smlouva zajištění služby distribuční soustavy, ledaže k tomu došlo z důvodů na straně PDS nebo uplynutím 48 měsíců ode dne, kdy
zanikla smlouva o zajištění služby distribuční soustavy sjednaná se zákazníkem k odběrnému zařízení v odběrném místě zákazníka.

Labit a.s. Nádražní 470, 543 01 Vrchlabí / IČ: 15037274, DIČ: CZ15037274 / zapsaná v o.r. vedeném Městským soudem v Hradci
Králové, oddíl B. vložka 132 / Zákaznícká linka +420 499 440 111 / číslo licence na obchod s elektřinou: 140404480
číslo registrace u OTE: 9377 / bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 9604601/0100 / www.labit.cz

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Zákazník prohlašuje, že k uzavření této Smlouvy má souhlas vlastníka nemovitosti, v níž je OPM umístěno.
2) Dnem účinnosti Smlouvy zanikají případné předchozí smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy do OPM, které je předmětem
této Smlouvy.
3) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.labit.cz/gdpr, příp. mohou být
subjektu údajů na základě žádosti PDS poskytnuty.
4) PDS je oprávněn od Zákazníka požadovat doplnění Žádosti.

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti, a že má k připojení odběrného zařízení souhlas vlastníka(ů) dotčené(ých) nemovitosti(í). Zákazník dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v
potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti.

ZÁKAZNÍK
Datum a místo:
Jméno a příjmení:

Podpis / razítko

DODAVATEL
Datum a místo:
Jméno a příjmení:

Podpis / razítko
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