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Příloha č. 4/1 
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO /PŘEDÁVACÍHO MÍSTA 

 
k 1)     Smlouv ě o distribuci plynu č. 

Žádosti o p řidělení distribu ční kapacity a uzav ření smlouvy o distribuci plynu 
Žádosti o zm ěnu smlouvy o distribuci plynu 4) č. 
Žádosti o p řerušení nebo omezení / ukon čení distribuce plynu 5) 

 
Veškeré hodnoty uvádějte na celá čísla 
 

Uživatel / výrobce / provozovatel RDS / provozovate l LDS („Uživatel“)                                                              
Identifikační kód Uživatele (EIC)*:    Jednotný identifikační kód OM (EIC)* 6): 
Jméno/název konečného zákazníka*: 
IČ*:       DIČ*: 

 
 

Adresa odb ěrného / p ředávacího místa* Číslo odb ěrného / p ředávacího místa* 6) : 
Obec:       Část obce (lokalita): 
Ulice:       Číslo popisné:  Číslo orientační: 
 
Maximální denní distribu ční kapacita  
Celkem (m3/den):       Z toho pevná 2) (m3/den):            Z toho přerušitelná 2) (m3/den): 
 

Typ měření   A  B  C  OKEČ: 
 
Charakteristika odb ěrného / p ředávacího místa  
 
Využití odběrného místa:     Vyplňte kód ze seznamu uvedeného na straně 2. 
 
Časovost:     SO NE       Pracovní den  Zaškrtněte odpovídající údaj, případně jejich kombinaci. 
 
Charakter odběru:      Vaření   TUV    Vytápění        Technologie Zaškrtněte odpovídající údaj, případně jejich kombinaci. 
R - kód 6) :      Způsob napojení (Dálkovod / Místní síť): 

Maximální hodinový odběr (m3/hod):    Minimální hodinový odběr (m3/hod): 
Předpokl. výše ročního odběru (kWh/rok):   Bezpečnostní a technol. minimum 3) (kWh/den): 

Doba dosažení bezpeč. a technolog. minima 3) (den/hod):     Zóna kvality 6): 

Termín zahájení distribuce plynu:    Termín ukončení distribuce plynu: 

 
Přerušení nebo omezení / ukon čení distribuce plynu  
Požadovaný den přerušení nebo omezení / ukončení:   Skutečný den realizace 6): 

 
Předpokládaná výše ro čního odb ěru v rozd ělení na m ěsíce 2) (kWh/měsíčně) 
leden   duben   červenec   říjen 
únor   květen   srpen   listopad 
březen   červen   září   prosinec 

 
Předpokládaný hodinový diagram max. denního odb ěru 3) (m3/den)  
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V případě přidělení p řerušitelné kapacity se PDS a Uživatel dohodli na ná sledujících 
parametrech  
Nejvyšší možná četnost přerušení v měsíci 

2)
: 

leden   duben   červenec   říjen 
únor   květen   srpen   listopad 
březen   červen   září   prosinec 

 
Nejvyšší možná doba p řerušení v jednotlivém p řípadě 2) (den/hodina):  
leden   duben   červenec   říjen 
únor   květen   srpen   listopad 
březen   červen   září   prosinec 

Podmínky přerušení 
2)

: 
 
 

Kontaktní osoba  
 
Jméno: 
Telefon:    E-mail: 
 
Místop řísežné prohlášení  
Uživatel místopřísežně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je oprávněn zastupovat konečného zákazníka. 
Uživatel souhlasí, aby jeho osobní údaje zde uvedené, byly zpracovány za účelem plnění všech práv a povinností z 
tohoto dotazníku vyplývajících 
a má právo přístupu k těmto údajům a práva přiznaná mu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Uživatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v tomto dokumentu. 
 
V     dne: 
      Podpis 
 
 
V     dne: 
      Podpis 
Vysvětlivky:  
1) Označte  křížkem  požadovanou variantu. 
2) Vyplňujte pouze pro OM s ročním odběrem nad 630 MWh. 
3) Vyplňujte pouze pro OM s ročním odběrem nad 4 200 MWh. 
4) V žádosti o změnu smlouvy o distribuci plynu uvádějte pouze identifikační údaje označené "*" a změněné údaje. 
5) V žádosti o omezení / přerušení / ukončení distribuce plynu uvádějte pouze identifikační údaje označené "*" a požadovaný den 
zamezení. 
6) U žádosti o přidělení kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu doplní PDS. 
Kódy využití OM 
R01 Byt, rodinný dům, rekreační objekt 
R02 Administrativní prostor 
R03 Ubytovací a stravovací zařízení 
R04 Výrobní prostor 
R05 Škola/školka/učiliště/VŠ 
R06 Prodejní zařízení 
R07 Nemocniční zařízení 
R08 Sezónní technologické odběry - zima 
R09 Sezónní technologické odběry - léto 
R10 Kotelny 
R11 Ostatní drobné odběry od 900 mł/rok 


