
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. 
Traťová 574/1   
61900   Brno

IČ: 25545027
DIČ: CZ25545027

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

Adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby

Žadatel

Telefon 

Ulice

Obec

Stát

PSČ

Číslo popisné Číslo orientační

E-mail

Kód EAN

Důvod žádosti připojení nového mikrozdroje 

Osoba zastupující žadatele v technických záležitostech 
(Vyplňte v případě, že žádost za žadatele řeší elektromontér nebo elektroinstalační 
firma.) 

Adresa odběrného místa

Obchodní firma / jméno technického zástupce IČ, DIČ

Telefon

Ulice

Obec

Katastrální území Parcelní číslo

Číslo popisné Číslo orientační

E-mail

PSČ

Žadatel má povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ano

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. 
Traťová 574/1  
61900   Brno

Žádost výrobce elektřiny 
o zjednodušené připojení
mikrozdroje NN



Stávající příkon [kW]

Osvětlení

Vaření

Ostatní spotřebiče (s elektrickým příkonem nad 5 kW)

Ostatní spotřebiče (s elektrickým příkonem pod 5 kW)

Ohřev vody

Akumulační a přímotopné elektrické vytápění

Klimatizace

Motory, svářečky, pohony, el. pece apod.

Tepelné čerpadlo

Celkový instalovaný příkon

Odběr stávající třífázový jednofázový

Stávající hodnota hlavního jističe [A]

Technická specifikace odběru  
(Vyplňte po konzultaci s elektromontérem / elektroinstalační firmou.)

Hodnota hlavního jističe v předávacím místě  
(odpovídá rezervovanému příkonu)

Stávajícíc rezervovaný výkon [kW]

jednofázový dvojfázový

Požadovaný termín připojení

Popis mikrozdroje

Odběr požadovaný

Charakter odběru

třífázový

Rozběhový proud [A]

Frekvenční měnič ano ne

Tepelné čerpadlo 
(Údaje o tepelném čerpadle vyplňte v případě, že na odběrném místě je již nainstalováno a pouze v případě, že je již vystavená Smlouva
o připojení na tepelné čerpadlo a požadujete mikrozdroj u měření, kde je nainstalováno pouze tepelné čerpadlo. V případě instalace tepelného
čerpadla musí být uvedeny všechny údaje o tepelném čerpadle.)

Jmenovité napětí 400 V 230 V

větrná bioplyn

Ustálený proud [A]

Druh výrobny - mikrozdroje elektřiny 
(využívaná energie)

sluneční

jiný druh – uveďte

Instalovaný výkon mikrozdroje

Požadovaný instalovaný výkon mikrozdroje [kW]

ano (vyplňte níže*) ne

Stávající instalovaný výkon mikrozdroje [kW]

Zařízení pro akumulaci elektrické energie

Zařízení pro akumulaci elektrické energie

* Nová kapacita zařízení pro akumulaci [Ah]

regulace výkonu zdroje optimalizace odběru

* Stávající kapacita zařízení pro akumulaci [Ah]

Nulová dodávka do distribuční soustavy 
(Vyplňte, prosím, jak je technicky řešena vaše nulová dodávka do distribuční soustavy.)

akumulace

jiný druh – uveďte



Souhlas vlastníka nemovitosti 
(Vyplňte v případě, že vlastník nemovitosti se neshoduje s žadatelem.)

Jméno a příjmení / obchodní firma Datum narození / IČ, DIČ

Ulice

Obec, PSČ

Číslo popisné Číslo orientační

Stát

Souhlas vlastníka nemovitosti

Informace o zpracování osobních údajů vlastníka nemovitosti
V této části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů společností EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., (dále jen „my“). 

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jste vlastníkem nemovitosti, který souhlasí s umístěním výrobny na jeho nemovitosti, 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.

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.

Datum Podpis vlastníka nemovitosti / otisk razítka

Ulice

Obec, část obce

Číslo popisné Číslo orientační

Informace o revizní zprávě  
Revizní zpráva na odběrné zařízení, elektroměrový rozváděč a elektrickou přípojku číslo:

Revizní technik

Titul jméno, příjmení Evidenční číslo osvědčení revizního technika

PSČ

Telefon E-mail

Prohlášení revizního technika 

Informace o zpracování osobních údajů revizního technika

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Revizní technik bere na vědomí, že jeho 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.

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.

Datum Podpis revizního technika / otisk razítka

Náhradní zdroj 
(V případě instalace náhradního zdroje musí být uvedeny všechny údaje o náhradním zdroji.)

Instalovaný výkon náhradního zdroje [kW]Typ náhradního zdroje (například diesel agregát)



Prohlášení žadatele (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)
•	 	Žadatel	potvrzuje	správnost	a	pravdivost	údajů	uvedených	v	této	žádosti	i	na	všech	přílohách	k	této	žádosti.
•	 	Žadatel	je	srozuměn	s	možnými	následky	neposkytnutí	smluvených	osobních	údajů.

Informace o zpracování osobních údajů
V této části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů společností EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., (dále jen „my“). 

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 osobu zastupující žadatele v technických záležitostech o zpracování jeho osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů zástupce žadatele
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako osoba oprávněná k podpisu smlouvy (statutární orgán / osoba pověřená plnou mocí) / osoba, která je statutárním 
orgánem / osoba zastupující žadatele v technických záležitostech nebo zástupce právnické osoby zastupující žadatele v technických 
záležitostech], 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 těchto osob
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (osoba pověřená plnou mocí) / osoba zastupující žadatele v technických záležitostech / zástupce 
právnické osoby zastupující žadatele v technických záležitostech se zavazuje informovat žadatele / osobu zastupující žadatele v technických 
záležitostech / projektanta / předchozího odběratele / kontaktní osobu / osobu vyřizující žádost za zákazníka o zpracování jeho osobních údajů. 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (osoba pověřená plnou mocí) se zavazuje informovat osobu zastupující žadatele v technických 
záležitostech nebo zástupce právnické osoby zastupující žadatele v technických záležitostech 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.

Datum Podpis žadatele / otisk razítka

Povinné přílohy k žádosti
•	 	Přehledný situační plánek (katastrální mapa, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové komunikace

a zamýšleného vstupu do objektu.
•	 	Technická zpráva s údaji:

•	 popis	zařízení	–	druh	mikrozdroje,
•	 pro	FVE	typ	počet	a	jednotkový	výkon	fotovoltaických	panelů	v	kW,
•	 typ,	počet	a	štítkové	parametry	generátoru	(u	FVE	střídačů),	činný	výkon,	zdánlivý	výkon,	účiník,	počet	fází,	výrobce,
•	 možnost	ostrovního	provozu,
•	 typy,	parametry	a	hodnoty	nastavení	ochran	výrobny,
•	 zapojení	do	akumulace	(baterie),	pokud	je	instalována.

•	 Výkresová dokumentace:
•	 jednopólové	schéma	zapojení	mikrozdroje	včetně	zapojení	do	odběrného	místa	s	vyznačením	rozpadového	bodu.

•	 Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení, obsahující náležitosti dle ČSN, pro výrobny s instalovaným výkonem nad 800 W:
•	 naměřené	hodnoty	impedance	poruchové	smyčky	v	místě	připojení	(hlavní	domovní	kabelové	nebo	pojistkové	skříni),
•	 tato	povinnost	se	nevztahuje	na	výrobny	s	instalovaným	výkonem	do	800	W	(včetně).

Pohotovost +420 602 736 965
Linka pro zákazníky +420 544 224 122 
E-mail: eeika@eeikasafranek.cz
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