
V dne Zákazník

Prohlašuji na svou čest, že:

A) jsem vlastníkem nemovitosti, nacházející se na výše uvedené adrese, jsem oprávněn užívat tuto nemovitost a také odběrná zařízení, která se na této nemovitosti 
nachází.

B) mám jiný řádný právní důvod užívání výše uvedené nemovitosti, jakož i dotčených odběrných míst, a/nebo mám souhlas vlastníka této nemovitosti k uzavření 
Smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

C) odběrné místo se nachází na adrese

Bod D a E vyplňte pouze při přepisu odběrných míst mezi zákazníky, kdy původní zákazník zemřel nebo se odstěhoval neznámo kam.
D) původního zákazníka již není možné dohledat a není známa ani jeho současná adresa pobytu/sídla firmy.

E) původní zákazník zemřel.

Níže uvedený bod F označte v případě, kdy odběrné místo slouží pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlast-
níkům nebo uživatelům bytů a požadujete přiznat distribuční sazbu určenou pro odběratele kategorie D.
F) v předmětném odběrném místě se odebírá elektřina pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastní-

kům nebo uživatelům bytů.
Podmínky pro přiznání distribučních sazeb pro jednotlivé kategorie odběratelů dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Prohlašuji na svou čest, že:

A) jsem vlastníkem nemovitosti, nacházející se na výše uvedené adrese, jsem oprávněn užívat tuto nemovitost a také odběrná zařízení, která se na této nemovitosti 
nachází.

B) mám jiný řádný právní důvod užívání výše uvedené nemovitosti, jakož i dotčených odběrných míst, a/nebo mám souhlas vlastníka této nemovitosti k uzavření 
Smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

C) odběrné místo se nachází na adrese

Bod D a E vyplňte pouze při přepisu odběrných míst mezi zákazníky, kdy původní zákazník zemřel nebo se odstěhoval neznámo kam.
D) původního zákazníka již není možné dohledat a není známa ani jeho současná adresa pobytu/sídla firmy.

E) původní zákazník zemřel.

Níže uvedený bod F označte v případě, kdy odběrné místo slouží pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlast-
níkům nebo uživatelům bytů a požadujete přiznat distribuční sazbu určenou pro odběratele kategorie D.
F) v předmětném odběrném místě se odebírá elektřina pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastní-

kům nebo uživatelům bytů.
Podmínky pro přiznání distribučních sazeb pro jednotlivé kategorie odběratelů dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Prohlašuji na svou čest, že:

A) jsem vlastníkem nemovitosti, nacházející se na výše uvedené adrese, jsem oprávněn užívat tuto nemovitost a také odběrná zařízení, která se na této nemovitosti 
nachází.

B) mám jiný řádný právní důvod užívání výše uvedené nemovitosti, jakož i dotčených odběrných míst, a/nebo mám souhlas vlastníka této nemovitosti k uzavření 
Smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

C) odběrné místo se nachází na adrese

Bod D a E vyplňte pouze při přepisu odběrných míst mezi zákazníky, kdy původní zákazník zemřel nebo se odstěhoval neznámo kam.
D) původního zákazníka již není možné dohledat a není známa ani jeho současná adresa pobytu/sídla firmy.

E) původní zákazník zemřel.

Níže uvedený bod F označte v případě, kdy odběrné místo slouží pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlast-
níkům nebo uživatelům bytů a požadujete přiznat distribuční sazbu určenou pro odběratele kategorie D.
F) v předmětném odběrném místě se odebírá elektřina pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastní-

kům nebo uživatelům bytů.
Podmínky pro přiznání distribučních sazeb pro jednotlivé kategorie odběratelů dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Jméno, příjmení  
(u firem i funkce)

Jméno a příjmení / Název firmy
Oprávněná osoba,  
funkce (u firem)

Trvalé bydliště / sídlo firmy

Datum narození / IČ

DIČE-mail

Mobil

Telefon

Adresa odběrného místa

Adresa odběrného místa

Adresa odběrného místa

Jsem si vědom/a toho, že v případě, kdy jsem v tomto prohlášení uvedl/a nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje, jsem povinen/povinna uhradit způsobenou škodu a Dodavatel nebo Provozovatel distri-
buční soustavy bude oprávněn k okamžitému odstoupení od smlouvy uzavřené na základě nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů a ukončení dodávky elektřiny/plynu.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

TEDOM energie s. r. o., Klášterského 731/13, 617 00 Brno - Komárov IČ: 033 28 325 DIČ: CZ 033 28 325 Tel.: 735 000 215 E-mail: info@tedomenergie.cz 

Zákazník
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