
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Traťová 574/1
619 00  Brno

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SOUSTAVĚ 
A O UZAVŘENÍ SMLOUVY O DISTRIBUCI A DODÁVCE ELEKTŘINY

Příjmení, jméno, titul/Název firmy Datum narození/IČ, DIČ

Telefon/Mobil E-mail

Adresa pro zasílání korespondence a daňových dokladů 

Charakteristika odběrného místa a jeho využití 
(obchod, kancelář, dům, byt, chata/podnikání, bydlení, rekreace)

Adresa odběrného místa (ulice, číslo, PSČ, obec, číslo parcely)

Bankovní spojení

Odběr:

jednofázový třífázový krátkodobý (staveniště) trvalý

Žadatel

Firma EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 32016

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. – pobočka Brno  č.ú.: 187598929/0300

tel.: 544 224 122, 544 224 133
e-mail: eeika@eeikasafranek.cz

IČ:         25545027
DIČ: CZ25545027

Adresa trvalého bydliště nebo sídla firmy

Požadováná hodnota rezervovaného příkonu - hlavního jističe před elektroměrem

Stávající sazba distribuce dle platného ceníku

Požadovaný termín připojení 

(A)



EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Traťová 574/1
619 00  Brno

Datum

Datum

Podpis vlastníka nemovitosti/razítko 

Podpis vlastníka nemovitosti/razítko 

Firma EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 32016

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. – pobočka Brno  č.ú.: 187598929/0300

tel.: 544 224 122, 544 224 133
e-mail: eeika@eeikasafranek.cz

IČ:         25545027
DIČ: CZ25545027

- žadatel bere na vědomí, že vlastník přípojky je podle zák. č. 458/2000 Sb. povinen zajistit její provoz, 
údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob nebo poškození majetku. EEIKA 
ŠAFRÁNEK, s.r.o. je povinna za úplatu el. přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník 
písemně požádá
- žadatel bere na vědomí, že elektroinstalace společných prostor a bytů není vlastnictvím EEIKA ŠAFRÁNEK 
s.r.o., a zavazuje se, že užívání tohoto zařízení pro shora uvedené odběrné místo, jakož i spory s tím spojené, 
bude řešit výhradně s jeho vlastníkem nebo osobou odpovídající za toto zařízení
- žadatel poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v  rozsahu uvedeném v žádosti, což je 
nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za účelem uzavření a  plnění ujednání smlouvy o  připojení 
a  smlouvy o  distribuci a  dodávce elektřiny, a  to na dobu trvání těchto smluv či do doby vypořádání 
veškerých případných nároků z této smlouvy vzniklých. Žadatel dále uvádí, že byl srozuměn s možnými 
následky neposkytnutí smluvních osobních údajů.

- přehledný situační plánek s vyznačením polohy objektu a všech sousedních objektů 
- u podnikatelských subjektů je nutné předložit kopii aktuálního výpisu z Obchodního rejstříku nebo kopii 
živnostenského listu 
- v případě zastoupení žadatele je nutné předložit ověřenou plnou moc.

Vlastník výše uvedené nemovitosti a  vlastník rozvodu elektřiny (rozvod navazuje na zařízení v  majetku 
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.):
 -souhlasí s dodávkou elektřiny pro odběrné místo dle této žádosti
 -v případě žádosti o zřízení nového odběrného místa nebo navýšení rezervovaného příkonu souhlasí se 
stavbou (rozšíření nebo změnou) rozvodného zařízení EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., na dotčené nemovitosti 
v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.
- bere na vědomí, že uzavřením smlouvy vzniká EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., dle zákona 458/2000 Sb., § 25 
odst. 4 písm. g), právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním 
distribuční soustavy

Prohlášení žadatele:

Přílohy k žádosti: 

Prohlášení vlastníka nemovitosti:

Pozn.: Je-li více vlastníků, musí být souhlas všech dle jednotlivých podílů
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