
Dodavatel

E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice | IČ: 26078201 | DIČ: CZ26078201 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 
Korespondenční adresa: E.ON Česká republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní přihrádka 54, 656 54 Brno
Kontakt: E.ON Zákaznická linka 800 77 33 22, info@eon.cz, www.eon.cz

Zákazník

Jméno a příjmení / Název firmy: 

IČ, DIČ: 

Adresa sídla firmy:

Adresa pro doručování:

  Adresa je shodná s adresou sídla firmy

Telefon:  E-mail:*

*) Zaškrtněte toto pole   , pokud požadujete zasílat fakturu v listinné podobě. V opačném případě Vám bude faktura zasílána na Vámi uvedený email v PDF.

Pokud požadujete zasílat faktury na jinou e-mailovou adresu,vyplňte e-mail:

Osoba oprávněná jednat za zákazníka
(V případě fyzické osoby doložte plnou moc.)

Jméno a příjmení: Telefon: E-mail:

Kontaktní osoba
(Osoba, které mohou být poskytovány informace o odběrném místě a může provádět změny na odběrném místě.)

Jméno a příjmení: Telefon: E-mail:

Adresa odběrného místa:

Katastrální území:  Parcelní číslo:

Poznámka k místu připojení:

Požadovaný termín připojení (datum a čas): Požadovaný termín odpojení (datum a čas):

Technická data odběrného místa  
(Vyplňte po konzultaci s elektromontérem / elektroinstalační firmou) 

Požadovaný odběr - způsob připojení   třífázové   jednofázové

Požadovaná hodnota hlavního jističe [A]:   Požadovaná sazba distribuce:

Druh odběru:  (např. kolotoč, cirkus, kulturní akce, trhy, čistírna peři, apod.)

Platba faktur 

  převod na účet Doplatek z faktury   přímým inkasem z účtu   příkazem k úhradě

Číslo účtu / kód banky (povinný údaj pro doplatek):

Žádost o kompletní zajištění připojení 
krátkodobého odběru do 30 dní

E4



Prohlášení zákazníka 
Zákazník prohlašuje, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k připojení níže uvedeného odběrného místa k distribuční soustavě.

Plná moc zákazníka 

Jméno a příjmení / Název firmy:

IČ, DIČ: 

Adresa sídla firmy:

uděluje tímto plnou moc společnosti E.ON Energie, a.s. IČ: 26078201 k zastupování a veškerým právním úkonům souvisejícím s procesem zajištění 
dodávky elektřiny do výše uvedeného odběrného místa, zejména k:
-  ukončení smluvních vztahů s dodavateli elektřiny, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, a to včetně případného zpětvzetí těchto právních
 úkonů za účelem řádného průběhu procesu změny dodavatele, popřípadě ukončení smluvních vztahů s příslušným provozovatelem distribuční
 soustavy, jehož předmětem je distribuce elektřiny,
-  odvolání plných mocí vystavených zákazníkem třetí osobě (zejména dodavateli elektřiny) v souvislosti s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem
 je dodávka elektřiny, a zpětvzetí právních úkonů učiněných třetí osobou na základě takové plné moci,
-  uzavření s příslušným provozovatelem distribuční soustavy Smlouvy o připojení zařízení Zákazníka pro distribuci a odběr elektřiny umístěného
 v uvedeném odběrném místě, a to včetně případného zpětvzetí právních jednání směřujících k uzavření této smlouvy,
-  uzavření smlouvy o distribuci elektřiny do uvedeného odběrného místa s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, pokud nebude
 uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny,
-  vyžádání a převzetí od dodavatele elektřiny kopie Smluv o dodávce elektřiny nebo Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřených  
 mezi dodavatelem elektřiny a zákazníkem,
-  vyžádání a převzetí od dodavatele elektřiny nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem,
-  zastupování zákazníka při registraci u společnosti OTE, a.s., IČ: 26463318, Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8.

Dodavatel je výslovně oprávněn dle této plné moci udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zákazníka.

Datum: Podpis zákazníka / osoby oprávněné jednat za zákazníka, razítko u podnikající osoby

Povinné přílohy k žádosti 
Přehledný situační plánek (katastrální mapu, koordinační plánek) s vyznačením požadovaného místa připojení a polohy objektu.
V plánku musí být též zakresleny všechny okolní objekty.
 
Revizní zpráva, která musí být v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 v platném znění. Nesmí být starší více než půl roku od požadovaného termínu připojení  
a zároveň musí být platná po celou dobu připojení. V revizní zprávě musí být vždy uveden následující text: „Elektrické zařízení vyhovuje bezpečnému provozu a ochrana 
automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy bude ověřována po připojení zařízení metodou měření impedanční smyčky.“ Bez této věty nebude revize 
akceptována!

V případě měření typu B (nepřímé měření) prosíme také o doplnění Potvrzení o ověření stanoveného měřidla (Měřicí transformátory proudu).



Informace o zpracování osobních údajů

Na této straně formuláře jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů 
společností E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201 (dále jen „Dodavatel“ nebo „My“).  
Více informací najdete na webové stránce www.eon.cz, v sekci Ochrana osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů potencionálního zákazníka

Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb 
a údaje o Vašem využívání služeb jiných dodavatelů.

Zpracování na základě plnění smlouvy
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, když v těchto případech 
jde o zpracování nezbytné pro přípravu a uzavření smlouvy.

Zpracování na základě plnění zákonné povinnosti
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ke splnění naší zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon. 

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu pro účely zlepšování zákaznické zkušenosti, 
PR a posilování značky, statistiky a evidence, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování 
máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování 
osobních údajů.

Informační povinnost potenciálního zákazníka 
Zákazník se zavazuje informovat kontaktní osobu o zpracování osobních údajů této osoby a jejích právech s tím souvisejících.

Informace o zpracování osobních údajů osoby oprávněné jednat za potencionálního zákazníka 
nebo zástupce právnické osoby

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako osoba oprávněná za potenciálního zákazníka nebo jako zástupce právnické osoby, berete na vědomí,  
že Vaše identifikační a kontaktní údaje budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření  
a plnění smlouvy se zákazníkem, statistiky a evidence, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování 
máte právo kdykoliv podat námitku způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Informační povinnost osoby oprávněné jednat za potenciálního zákazníka 
Osoba oprávněná jednat za potenciálního zákazníka se ho zavazuje informovat o zpracování jeho osobních údajů a kontaktní 
osobu o zpracování její osobních údajů a jejich práv s tím souvisejících.
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