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Žádost o změnu / uzavření / ukončení smlouvy
(Informace k vyplnění jsou uvedeny na zadní straně)
Důvod žádosti:
Změna odběratele (Převod) 1)
(Nový odběratel vyplňuje část 2., 6., 7.,
stávající odběratel část 1., 2., 3.)

Ukončení odběru 2)
(Vyplňte část 1., 2., 3. a 4.)

Změna platebního způsobu
(Vyplňte část 1. a 5.)

Změna ostatních údajů
(Vyplňte část 1. a 5.)

Změna zasílací adresy
(Vyplňte část 1. a 3.)

1. Identifikace stávajícího odběratele a odběrného místa
Jméno a příjmení / název / firma
Číslo odběrného místa (Naleznete na faktuře)

Datum narození

8 1 1

IČ

Tel. / e-mail

Číslo zákaznického účtu (Naleznete na faktuře)
Adresa odběrného místa

2. Údaje o měřicím zařízení
Číslo elektroměru
Stav elektroměru uvedený odběratelem 3) T1

T2

ke dni

3. Adresa pro zasílání faktur a korespondence

(V případě Ukončení odběru a při Převodu bude adresa použita pro zaslání konečné faktury)

Jméno a příjmení / název / firma
Ulice

Č. orientační

Obvod

Obec

Č. popisné
PSČ

4. Důvod ukončení odběru
Stěhování / Ukončení činnosti

Jiné

5. Jiné změny
Popis:

Stávající odběratel (v případě Ukončení odběru a/nebo Převodu odběru) zároveň žádá společnost PREdistribuce, a.s., aby ke dni ukončení odběru elektřiny v odběrném místě dle této žádosti byla ukončena účinnost
smlouvy o připojení pro toto odběrné místo.7)
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s nimi, což stvrzuji vlastnoručním podpisem.

Podpis stávajícího odběratele8): ……………………………………………………………

v ……………………………………………………………… dne ………………………………………………

Adresa pro doručování:
Vyplněný formulář můžete zaslat na adresu (korespondenční vyřízení platí pouze pro domácnosti):
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Obchodní kanceláře:
(osobní návštěva)

OK Balabenka

OK Vladimírka

OK Adria

Ocelářská 5a

Vladimírova 18

Jungmannova 31

190 00 Praha 9

140 00 Praha 4

110 00 Praha 1

Úřední hodiny: Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00
Zákaznická linka tel.: 267 055 555, 840 555 333 Po–Pá 7.00–19.00
www.pre.cz
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

otočit na druhou stranu
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6. Nový odběratel

Jméno a příjmení / název / firma
Trvalé bydliště / sídlo /
/ místo podnikání

Datum narození

DIČ

Č. orientační 4)

Ulice
Obvod

Kontakty:

IČ

Č. popisné

Obec

Telefon (mobil)

PSČ

Fax

e-mail

(povinný údaj)

Zasílací adresa:

odběrné místo

trvalé bydliště / sídlo / místo podnikání

jiné (vyplňte následující pole Adresa pro zasílání faktur a korespondence)

Adresa pro zasílání faktur a korespondence:

7. Platební způsob

5)

Přímé inkaso (Vyplňte č. účtu)

(Označte křížkem platební způsob.)

Složenka

6)

Příkaz k úhradě (Bezhotovostně)

SIPO (Vyplňte spoj. č. SIPO)

(O tomto způsobu platby informujte svou banku)

pouze pro zálohy

číslo účtu / kód banky

spojové číslo SIPO

V případě Převodu (tj. změna odběratele v odběrném místě dle této žádosti) uskutečněném prostřednictvím písemného styku platí následující podmínky:
Na základě této žádosti je uzavírána smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „Smlouva“) pro odběrné místo specifikované v této žádosti. Smlouva není vyhotovena v písemné formě. Smlouvu uzavírá
Pražská energetika, a. s., (dále také „dodavatel“) s novým odběratelem (dále také „zákazník“) podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a jeho prováděcích právních předpisů, v režimu zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, za následujících podmínek:
I. Předmětem plnění Smlouvy je za podmínek v ní dohodnutých:
a) dodávka sjednaného množství elektřiny mezi dodavatelem a zákazníkem v odběrném místě zákazníka dle Smlouvy,
b) zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb dodávky sjednaného množství elektřiny dodavatelem pro zákazníka,
c) převzetí závazku zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy dodavatelem spolu s odpovědností za odchylku vztahující se k odběrnému místu dle Smlouvy,
d) úhrada smluvní ceny za dodávky silové elektřiny dle této Smlouvy a úhrada regulovaných cen zákazníkem dodavateli.
II. Podmínky dodávky elektřiny
Pro dodávky elektřiny dle Smlouvy platí Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny pro oprávněné zákazníky č. SNN 02/2005 vydané dodavatelem (dále jen „OPD“), které jsou její nedílnou součástí. Zálohovací období a způsob stanovení výše zálohy jsou stejné jako u stávajícího odběratele.
III. Specifikace odběrného místa zákazníka
Rezervovaná kapacita (hodnota hlavního jističe před elektroměrem) i ostatní parametry v odběrném místě jsou ve stejné výši jako u stávajícího odběratele v době převodu dodávky elektřiny.
IV. Cena dodávky elektřiny
a) Cena za plnění poskytovaná dle Smlouvy je tvořena smluvní cenou za silovou elektřinu a regulovanými cenami stanovenými platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a je sjednána ve formě
cenového tarifu určeného v bodě b) tohoto článku a specifikovaného v Ceníku Pražské energetiky, a. s., (dále jen „Ceník“) platném pro stávajícího odběratele v době převodu dodávky elektřiny. Ceník je nedílnou
součástí Smlouvy.
b) Smluvní strany sjednávají následující cenový tarif: tarif je stejný jako u stávajícího odběratele v době převodu dodávky elektřiny.
V. Trvání Smlouvy
a) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení písemného vyjádření dodavatele zákazníkovi. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
b) Smlouvu lze ukončit výpovědí ke konci kalendářního roku. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději ke 30. 9. kalendářního roku.
c) Další způsoby a podmínky ukončení této Smlouvy jsou stanoveny v OPD.
VI. Na základě této žádosti bude provedeno ukončení dodávky elektřiny stávajícímu odběrateli a zahájení dodávky novému odběrateli v souladu s OPD.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s uzavřením Smlouvy za výše uvedených podmínek, což stvrzuji vlastnoručním podpisem. Současně žádám společnost PREdistribuce, a.s., o uzavření smlouvy o připojení pro předmětné odběrné místo za stávajících podmínek.7)

Nový odběratel (pouze u Převodu)8): ………………………………………………………………………………………………
(podpis nového odběratele)

Převzal zástupce Pražské energetiky, a. s. ………………………………
dne ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………v……………………………………dne………………………
Vysvětlivky
1) Převodem se rozumí změna odběratele v odběrném místě specifikovaném v této žádosti bez přerušení dodávky elektřiny a bez změny charakteru odběru. Stávající odběratel na základě této žádosti o ukončení dodávky
elektřiny končí odběr elektřiny v odběrném místě ve lhůtě dle příslušných Obchodních podmínek Pražské energetiky, a.s. Místo něho bude v odběrném místě specifikovaném v této žádosti odebírat elektřinu od dodavatele Pražské energetiky, a. s., nový odběratel na základě této žádosti o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. V případě, že nebude zahájena dodávka elektřiny novému odběrateli, dojde na základě
této žádosti pouze k ukončení dodávky elektřiny stávajícímu odběrateli.
2) Odběr elektřiny končí provedením konečného odečtu stavu elektroměru. Dodavatel následně vystaví zákazníkovi konečnou fakturu. Není-li elektroměr přístupný, nemůže být odběr ukončen, a je proto v zájmu zákazníka dohodnout termín návštěvy a zajistit zpřístupnění elektroměru. I v případě, že je elektroměr přístupný, doporučujeme zákazníkům, aby byli konečnému odečtu přítomni. Vzájemné závazky budou vyrovnány v režimu
stávající platební metody, pokud nebude dohodnuto jinak.
3) V případě Převodu bude Pražskou energetikou, a. s., tento stav měřicího zařízení respektován jako počáteční stav zahájení
dodávky elektřiny novému odběrateli, pokud nebude při odečtu provedeným příslušným provozovatelem distribuční soustavy zjištěn odlišný stav.
4) U nových staveb, které ještě nemají přiřazeno č. orientační a popisné, uveďte prosím číslo katastru a parcely.
5) Pokud nebude tato část vyplněna, bude platební způsob nastaven automaticky na platbu složenkou.
6) U tohoto platebního způsobu nejsou odběrateli zasílány složenky.
7) Pražská energetika, a. s., se zavazuje předat uvedenou žádost společnosti PREdistribuce, a. s., IČ: 273 76 516.
8) Oprávněný zástupce žadatele napíše k podpisu své jméno, příjmení a datum narození.
Upozornění: V případě chybějících nebo nepravdivých údajů nemusí vzhledem k jejich důležitosti a charakteru dojít ke zpracování Vašeho požadavku. Pokud nastane tato situace, budeme Vás písemně nebo telefonicky kontaktovat. Proto ve svém vlastním zájmu uvádějte platné kontaktní údaje (adresa, telefon). Doporučujeme Vám seznámit se s Obchodními podmínkami
dodávky elektřiny, které jsou k dispozici ve všech našich Obchodních kancelářích, na internetových stránkách (www.pre.cz)
a Zákaznické lince. V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností při vyplňování této žádosti se laskavě obraťte na naše
zástupce v Obchodních kancelářích nebo telefonicky na Zákaznickou linku.

