
Žádost o zahájení odběru / změnu 
parametrů / odpojení odběrného 
místa NN, VN a VVN

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36 
Černá Pole
602 00 Brno

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu 
v Brně, oddíl B, vložka 8477.

Korespondenční adresa: 
EG.D, a.s. 
Středisko služeb zákazníkům 
Poštovní přihrádka 54 
656 54 Brno

Informace získáte také na: 
www.egd.cz 
info@egd.cz
800 22 55 77

Údaje vyplňte 
HŮLKOVÝM PÍSMEM.
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Evidenční číslo žádosti  
(vyplňuje EG.D)

Datum přijetí žádosti 
(vyplňuje EG.D)

Důvod žádosti * zahájení odběru v novém odběrném místě
 změna technických parametrů ve stávajícím odběrném místě
 odpojení odběrného místa

Titul, jméno a příjmení / obchodní firma / živnostník Datum narození / IČ, DIČ

Údaje o odběrném místě

Adresa *

Žadatel *

Telefon                                                                                                                   

Ulice

Obec

Upřesnění

PSČ

Číslo popisné Číslo orientační

E-mail

Stát

Kontaktní osoba

Číslo smlouvy o připojení (SOP) *

Číslo elektroměru (je-li již namontován) *

Ulice

Katastrální území Parcelní číslo

Číslo popisné Číslo orientační

Obec PSČ Stát

Požadovaný termín zahájení odběru / změny parametrů (související práce) / odpojení odběrného místa

Den (datum) Od (hodin) Do (hodin)

Doplňující informace (další přílohy)

*)  Povinné položky

Žádost musí být podána nejpozději 25 kalendářních dnů před požadovaným termínem vypnutí.

Povinné přílohy k požadavku
•	 platná výchozí revizní zpráva trafostanice (vč. soupravy měření)
•	 aktuální protokol o úředním ověření MTP / MTN

Popis související práce (na straně žadatele) *

Práci provádí / za práci odpovídá (vedoucí práce) - osoba s příslušnou elektro-technickou kvalifikací  
(dle aktuálně platné legislativy) *

Nový odběr s.r.o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Nová

Nová obec

1234

123 45

1

ČR

Vyplňte kontaktní 
údaje dle sídla 
obchodní firmy 

/ fyzické osoby / 
OSVČ.

Josef Novák

123 456 789

987654321
EAN najdete  
ve smlouvě  

o připojení nebo 
na faktuře.

Nová obec

Nová obec

123 45

4567/89

ČR

25678Stará
Vyplňte adresu,
kde se zařízení 

fyzicky nachází, 
nemusí se schodovat 

se sídlem firmy.

1. 8. 2022

Vyplňte 
požadovaný 

termín zapnutí 
a zprovoznění 

odběrného 
místa.

Doplňte 
informace, které 

považujete za 
důležité. Např.: 

omezený přístup k TS, 
další kontaktní údaje 

atd.

František Nový s.r.o. - František Nový

Název 
společnosti, která 

bude zajišťovat práce 
na vaší straně včetně 

jména vedoucího 
práce s příslušnou 

kvalifikací.

Zapnutí trafostanice a montáž elektroměru z důvodu zřízení nového odběrného místa.

Při žádosti 
o zahájení odběru  

v novém odběrném místě  
a jeho zprovoznění včetně 

instalace elektroměru 
ponechat vzorový text.

Název / popis zařízení EAN *

8 5 9 1 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Odběratelská trafostanice TS 001

Např. 
odběratelské 
trafostanice, 

elektroměrový 
rozvaděč, 

přípojka NN


