
Žádost o změnu sjednaných distribučních hodnot - TOP

EP ENERGY TRADING, a.s. se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 10233, IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, bankovní spojení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, 
číslo účtu 50035535/6200, www.epet.cz, gas@epet.cz, Zákaznická linka 255 707 093

 Zákazník

Adresa sídla společnosti

 Specifikace odběrného místa (dále OM)
EIC kód

ObecUlice Č.p. Č.o./ PSČ

PříjmeníJménoTitul E-mailTelefonFunkce

PříjmeníJménoTitul Funkce

Obchodní jméno IČ DIČ

Kontaktní osoba zmocněná k podání žádosti: 

Zastoupená/jednající: 

 Dodavatel

Číslo Smlouvy Dodavatele:

 Zákazník žádá o následující změny:

distribuce plynu ve zkušebním provozu na dobu od do

(*) Při přechodu z měření typu C na A nebo B se nevyplňuje. 
Zákazník žádá o distribuci plynu ve zkušebním provozu v souladu s § 13 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
K Žádosti o distribuci plynu ve zkušebním provozu je nutné přiložit novou platnou Smlouvu o připojení. 

změna hodnoty rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou od

m3 na požadovanou hodnotu

Pouze pro měření typu A nebo B. 
Zákazník bere na vědomí, že po dobu 12 měsíců od snížení hodnoty rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou lze kapacitu navyšovat 
pouze nákladnějším dokupem měsíční nebo klouzavé distribuční kapacity, dle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

z hodnoty m3

změna hodnoty měsíční rezervované distribuční kapacity od

změna hodnoty klouzavé rezervované distribuční kapacity od

Přílohy k Žádosti:

z důvodu

na požadovanou hodnotu m3

do

 

Pevná klouzavá distribuční kapacita se rezervuje na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je 
zahájena distribuce plynu, nebo do konce posledního plynárenského dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena distribuce 
plynu v rámci sjednání klouzavé distribuční kapacity. 

na požadovanou hodnotu m3

do

od

změna pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou na pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého

denního maxima

Výše kapacity bude určena v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ.

výše požadované kapacity (*)

rezervace distribuční kapacity na dobu neurčitou s typem výpočtu ceny za distribuci podle bodu 13.1.8 Cenového rozhodnutí ERÚ

výše požadované kapacity

m3

m3
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(tzv. jednosložková cena);

www.uet.cz
mailto:home@uet.cz


Za Dodavatele

Místo

Jméno a příjmení, funkce

Podpis a razítko

Za Zákazníka

Místo

Jméno a příjmení, funkce

Podpis a razítko

Datum podpisu Datum podpisu

Rezervace distribuční kapacity bude přijata pouze pokud splní podmínky dané Řádem provozovatele distribuční soustavy. Žádost nebude přijata 
zejména v následujících případech: 
 - Součet rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou, rezervované měsíční distribuční kapacity a rezervované klouzavé distribuční 
kapacity přesahuje smluvené maximální hodinové odběry sjednané v platné smlouvě o připojení mezi Vaší firmou a provozovatelem distribuční 
soustavy. 
 - Všechna data nejsou vyplněna správně.  
 - V případě chybějící smlouvy o připojení. 
  
Podepsaná Žádost včetně požadovaných příloh musí být doručena Dodavateli buď papírově poštou na adresu EP ENERGY TRADING, a.s., 
Klimenstká 46, 110 02 Praha 1 nebo oskenovaná na e-mailovou adresu našeho obchodního zástupce a zároveň na e-mailovou adresu gas@epet.cz. 
Žádost musí být Dodavateli doručena v termínech dle Obchodních podmínek dodávky plynu číslo 1/2012. 
Žádosti doručené později, neúplné nebo obsahující chybné údaje nebudou akceptovány. 
  
Změna hodnoty rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou a měsíční rezervované distribuční kapacity je možná pouze od 1. kalendářního 
dne měsíce. Zákazníkem sjednané a provozovatelem distribuční soustavy odsouhlasené hodnoty jsou závazné pro smluvní vztah mezi Zákazníkem 
a Dodavatelem. 
  
Pokud si nejste jisti o nastavení velikosti rezervované kapacity, doporučujeme Vám využít kalkulátor pro optimalizaci rezervované kapacity na 
stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). 
  
V případě podání více Žádostí bude pro rezervaci kapacity použita poslední obdržená Žádost. V případě nesrovnalostí budete kontaktováni.
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Žádost o změnu sjednaných distribučních hodnot - TOP
EP ENERGY TRADING, a.s. se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudemv Praze, oddíl B, vložka 10233, IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, bankovní spojení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha,číslo účtu 50035535/6200, www.epet.cz, gas@epet.cz, Zákaznická linka 255 707 093
 Zákazník
Adresa sídla společnosti
 Specifikace odběrného místa (dále OM)
EIC kód
/
PSČ
IČ
DIČ
Kontaktní osoba zmocněná k podání žádosti: 
Zastoupená/jednající: 
 Dodavatel
Číslo Smlouvy Dodavatele:
 Zákazník žádá o následující změny:
do
(*) Při přechodu z měření typu C na A nebo B se nevyplňuje.
Zákazník žádá o distribuci plynu ve zkušebním provozu v souladu s § 13 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
K Žádosti o distribuci plynu ve zkušebním provozu je nutné přiložit novou platnou Smlouvu o připojení. 
m3 na požadovanou hodnotu
Pouze pro měření typu A nebo B.
Zákazník bere na vědomí, že po dobu 12 měsíců od snížení hodnoty rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou lze kapacitu navyšovat pouze nákladnějším dokupem měsíční nebo klouzavé distribuční kapacity, dle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
z hodnoty
m3
Přílohy k Žádosti:
z důvodu
na požadovanou hodnotu
m3
do
Pevná klouzavá distribuční kapacita se rezervuje na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena distribuce plynu, nebo do konce posledního plynárenského dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena distribuce plynu v rámci sjednání klouzavé distribuční kapacity. 
na požadovanou hodnotu
m3
do
od
změna pevné distribuční kapacity na dobu neurčitou na pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého
denního maxima
Výše kapacity bude určena v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ.
výše požadované kapacity (*)
výše požadované kapacity
m3
m3
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(tzv. jednosložková cena);
Za Dodavatele
Podpis a razítko
Za Zákazníka
Podpis a razítko
Rezervace distribuční kapacity bude přijata pouze pokud splní podmínky dané Řádem provozovatele distribuční soustavy. Žádost nebude přijata zejména v následujících případech:
         - Součet rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou, rezervované měsíční distribuční kapacity a rezervované klouzavé distribuční kapacity přesahuje smluvené maximální hodinové odběry sjednané v platné smlouvě o připojení mezi Vaší firmou a provozovatelem distribuční soustavy.
         - Všechna data nejsou vyplněna správně. 
         - V případě chybějící smlouvy o připojení.
 
Podepsaná Žádost včetně požadovaných příloh musí být doručena Dodavateli buď papírově poštou na adresu EP ENERGY TRADING, a.s., Klimenstká 46, 110 02 Praha 1 nebo oskenovaná na e-mailovou adresu našeho obchodního zástupce a zároveň na e-mailovou adresu gas@epet.cz.
Žádost musí být Dodavateli doručena v termínech dle Obchodních podmínek dodávky plynu číslo 1/2012.
Žádosti doručené později, neúplné nebo obsahující chybné údaje nebudou akceptovány.
 
Změna hodnoty rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou a měsíční rezervované distribuční kapacity je možná pouze od 1. kalendářního dne měsíce. Zákazníkem sjednané a provozovatelem distribuční soustavy odsouhlasené hodnoty jsou závazné pro smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
 
Pokud si nejste jisti o nastavení velikosti rezervované kapacity, doporučujeme Vám využít kalkulátor pro optimalizaci rezervované kapacity na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz).
 
V případě podání více Žádostí bude pro rezervaci kapacity použita poslední obdržená Žádost. V případě nesrovnalostí budete kontaktováni.
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