
Žádost o zkušební provoz D 49

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7 
370 01 České Budějovice

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Vyplněnou žádost 
odešlete e-mailem 
na kontaktní adresu:
plyn@eon-distribuce.cz
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Identifikační údaje žadatele

EIC - jednotný identifikační kód žadatele (vyplňte, je-li EIC kód přidělen)

Obchodní firma - název, právní forma / Fyzická osoba - příjmení, jméno                                                 IČ, DIČ / Datum narození
a případný dodatek nebo název

Ulice                                                                                                                      Číslo popisné / orientační                    PSČ

Obec                                                                                                                      Část obce

Kontaktní osoba   

Příjmení, jméno, titul

Telefon                                                   Mobil                                                      E-mail

Uvádějte, prosím, vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Identifikační údaje zákazníka a odběrného místa 

Obchodní firma - název, právní forma / Fyzická osoba - příjmení, jméno

Telefon                                                   Mobil                                                      E-mail

Odběrné místo

Jednotný identifikační kód odběrného místa (EIC)

Ulice                                                                                                                      Číslo popisné / orientační                    PSČ

Obec                                                                                                                      Část obce

Katastrální území *                                                                                               Parcelní číslo *
*) vyplňte v případě, že není známa ulice nebo číslo popisné

Rezervace maximální denní distribuční kapacity

Měření A a B (m3/den)                         Měření C (m3/den) - vyplňte pouze v případě, že se jedná o souběh typu měření A/B a C

Termín zkušebního provozu

Zkušební provoz od                              Zkušební provoz do                              

Důvod žádosti

nově se připojující zákazník 
rekonstrukce části nebo celého odběrného plynového zařízení s charakterem odběru otop
rekonstrukce části nebo celého odběrného plynového zařízení s charakterem odběru technolog
změna měření z typu C na typ A nebo B

Charakter odběru
technolog
otop

(označte křížkem)



Datum                                                                                                                   Podpis žadatele / otisk razítka

Prohlášení žadatele (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)

Informace o zpracování osobních údajů
V této části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen „My“). 
Více informací naleznete na webové stránce www.eon-distribuce.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů žadatele fyzické osoby
Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb a údaje 
pro poskytování služeb.

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

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

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

Informační povinnost žadatele
Zavazujete se informovat kontaktní osobu a pokud jste osoba odlišná od zákazníka i zákazníka o zpracování jejich osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů zástupce žadatele
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako zástupce žadatele 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, 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 zástupce žadatele právnické osoby
Zástupce žadatele právnické osoby se zavazuje informovat kontaktní osobu a v případě, kdy je žadatelem osoba odlišná od zákazníka 
i zákazníka o zpracování jejich osobních údajů.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že jste se důkladně seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, rozsahem zpracovávaných
údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, možností podání námitky v případě zpracování na základě
oprávněného zájmu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

16
00

13
30

02
-0

61
8-

01
5-

9 
  s

tr
an

a 
2


	A: Off
	B: Off
	C: Off
	D: Off
	E: Off
	F: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 


