
AH-ENERGY       Žádost o změnu smlouvy 

 
 

AH-ENERGY, s.r.o., Zlín, Louky 304, PSČ  763 02, tel./ fax: 577 112 146,  e-mail:  office@ah-energy.cz, www.ah-energy.cz  
IČ: 26 91 00 55, DIČ: CZ26910055, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44789 

 ………….……………………………………………………….       N………………………………………………………………….. 
Číslo místa spotřeby (číslo naleznete ve smlouvě nebo na faktuře)        Výrobní číslo elektroměru (číslo začínající „N“ na elektroměru)  
 
Změna smlouvy o  uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dodávka + distribuce) 

 uzavření smlouvy o dodávce elektřiny 
 
Důvod žádosti   změna produktu dodávky elektřiny / sazby distribuce 

 snížení proudové hodnoty hlavního jističe 

 jiná změna*: 

 
*) doplňte prosím důvod změny, např. změna sídla firmy / trvalého pobytu, změna korespondenční adresy, změna úhrady plateb apod. 
Upřesnění nebo další důležitá sdělení můžete uvést v části „ostatní sdělení žadatele“ na druhé straně formuláře. 
Údaje vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM. Informace k vyplnění žádosti najdete na konci tohoto formuláře. 
 
Zákazník 

 …………………………………………………….…........     ….....................…….………………….… 
Obchodní firma - název, právní forma / Fyzická osoba - příjmení, jméno   IČ, DIČ / Datum narození 

 …………………………   …………………………  …………………………  ………………….……………….. 
Telefon    Mobil     Fax      E-mail 

 

Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem / osoba oprávněná jednat za zákazníka 

 …………………………………………………….…........     ….....................…….………………….… 
Obchodní firma - název, právní forma / Fyzická osoba - příjmení, jméno   IČ, DIČ / Datum narození 

 …………………………   …………………………  …………………………  ………………….……………….. 
Telefon    Mobil     Fax      E-mail 

 

Adresa sídla firmy nebo trvalého pobytu 

 ……………………………………………    ………………………………..…  ………………………………..… 
Ulice      Číslo popisné / orientační     PSČ 

 ……………………………………………    ………………………………..…  ………………………………..… 
  Obec, část obce      Okres       Stát   

 

Adresa pro doručování korespondence včetně daňových doklad 
(vyplňte, pokud se adresa neshoduje s údaji uvedenými v kolonce „Adresa sídla firmy nebo trvalého pobytu“) 

 …………………………………………………….…........     ….....................…….………………….… 
Obchodní firma - název, právní forma / Fyzická osoba - příjmení, jméno   IČ, DIČ / RČ nebo datum narození 

 ……………………………………………    ………………………………..…  ………………………………..… 
Ulice      Číslo popisné / orientační     PSČ 

 ……………………………………………    ………………………………..…  ………………………………..… 
  Obec, část obce      Okres       Stát   

 

Odběrné místo  

   ………….……………………………………………………….       ………………………………………………………………….. 
Číslo EAN* (naleznete na smlouvě nebo faktuře    Provozovatel distribuční soustavy* 

*) Vyplňte, pokud provozovatelem distribuční soustavy v uvedeném odběrném místě není AH-ENERGY, s.r.o. * 

 

Adresa odběrného místa 

 ……………………………………………    ………………………………..…  ………………………………..… 
Ulice      Číslo popisné / orientační     PSČ 

 ……………………………………………    ………………………………..…  ………………………………..… 
  Obec, část obce      Okres       Stát   

 

Měření 
(nevyplňujte v případě zaškrtnutí pole „jiná změna“ v záhlaví žádosti) 

Elektroměrový rozvaděč v nepřítomnosti zákazníka     přístupný   nepřístupný 

   ………….……………………………………………………….       ………………………………………………………………….. 
Stav elektroměru - vysoký tarif (kWh)     Stav elektroměru - nízký tarif (kWh) 

 

Poznámka: 

U jednotarifního elektroměru (elektroměr má pouze jeden číselník ukazatele stavu spotřebované elektřiny v kWh), vyplňte pouze kolonku 

„Stav elektroměru - vysoký tarif“ a kolonku „Stav elektroměru - nízký tarif“ proškrtněte. 

U změn, které vyvolají zásah do elektroměrového rozvaděče nepožadujeme stav elektroměru. Změna bude provedena ke stavu, který bude 

uveden na pracovním příkaze při výměně elektroměru. 
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AH-ENERGY, s.r.o., Zlín, Louky 304, PSČ  763 02, tel./ fax: 577 112 146,  e-mail:  office@ah-energy.cz, www.ah-energy.cz  
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Dodávka a distribuce elektřiny 
(nevyplňujte v případě zaškrtnutí pole „jiná změna“ v záhlaví žádosti) 

 ……………………………………….…........     …..............................…….…………………….… 
Stávající produkt dodávky elektřiny     Požadovaný produkt dodávky elektřiny 

 ……………………………………….…........     …..............................…….…………………….… 
Stávající sazba distribuce **      Požadovaná / sjednaná sazba distribuce 

       1x  …..…..……………. 3x  ….…………………… 
Stávající hodnota hlavního jističe (rezervovaný příkon)*   Jednofázový (A)   Třífázový (A) 

1x  …..…..……………. 3x  ….…………………… 
Požadovaná hodnota hlavního jističe (rezervovaný příkon)  Jednofázový (A)   Třífázový (A) 

 

*) V případě nevyplnění požadovaného produktu dodávky bude přiřazen produkt řady Trend, odpovídající sazbě distribuce v odběrném místě. 

**) Označené kolonky vyplňte pouze v případě, máte-li s AH-ENERGY, s.r.o., uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.  

Máte-li uzavřenou Smlouvu o dodávce elektřiny, změnu sazby distribuce a jističe žádejte u příslušného provozovatele distribuční soustavy. 

 

 
Úhrada plateb, zálohy 

Způsob úhrady faktur    přímým inkasem z účtu  příkazem k úhradě  ………………….……………..… 
           Číslo účtu / kód banky 

Způsob úhrady záloh    shodně s fakturou   SIPO    ………………….……………..… 
           SIPO - spojovací číslo 

Pokud neoznačíte žádnou z uvedených možností, automaticky bude nastaven způsob úhrady poštovní poukázkou. 

 

Způsob úhrady záloh    měsíční   čtvrtletní   

 …..……………………………….……………….…   
       Požadovaná výše zálohy pro první zúčtovací období (Kč)  

Vámi požadovaná výše záloh je platná do prvního vyúčtování spotřeby elektřiny, dále mohou být zálohy upraveny dle výše spotřeby. 

 

 
Formulář vytiskněte a toto vyplňte ručně. 
 
 

 
 
_____________________________________________________   ____________________________________________________ 
Datum         Podpis zákazníka / otisk razítka 
 
 

Datum požadované změny 

 …………………………………………………….….................................................................................. 
 

Informace k vyplnění žádosti 
 
Tato žádost je určena pro podnikatele, domácnosti a ostatní zákazníky, jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu C a odběr se uskutečňuje z 
distribuční sítě nn. 
U zákazníků Podnikatelé (firmy, organizace) podepisuje Smlouvu osoba oprávněná jednat v této záležitosti jménem příslušné firmy nebo organizace (např. 
jednatel). V případě zastoupení této osoby je nutné předložit ověřenou plnou moc. V případě, že dojde ke změně osob oprávněných jednat za zákazníka, od 
nám poskytnutého posledního výpisu z obchodního rejstříku, je nutno tuto změnu doložit novým výpisem. 
Zákazník si může zvolit jakýkoliv produkt na dodávku elektřiny, pokud splní podmínky pro jeho přiznání. Informace o nabízených produktech vám budou 
sděleny v sídle společnosti AH-ENERGY, s.r.o. Informace o příslušných sazbách distribuce a podmínkách pro jejich přiznání naleznete v platném cenovém 
rozhodnutí ERÚ. 
U zákazníků Domácnosti podepisuje Smlouvu osoba uvedená v původní smlouvě. V případě zastoupení této osoby je nutné předložit ověřenou plnou moc. 
Zákazník si může zvolit jakýkoliv produkt na dodávku elektřiny, pokud splní podmínky pro jeho přiznání. In Informace o nabízených produktech vám budou 
sděleny v sídle společnosti AH-ENERGY, s.r.o. Informace o příslušných sazbách distribuce a podmínkách pro jejich přiznání naleznete v platném cenovém 
rozhodnutí ERÚ. 
Změna produktu dodávky, sazby distribuce nebo rezervovaného příkonu (jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem) je úkon, který 
vyvolá změnu smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen Smlouva). Po doručení bude vaše žádost 
zpracována a následně budete vyzván(a) k podpisu nové Smlouvy. 
V případě nepřístupnosti elektroměrového rozvaděče (např. uvnitř objektu) budete v souvislosti s namontováním elektroměru nebo jeho případnou výměnou 
kontaktován(a) podle vámi uvedených údajů za účelem dohodnutí termínu zpřístupnění odběrného místa. Pokud požadovaná změna vyvolá snížení 
instalovaného příkonu, je nutné, aby zákazník předložil: 
- řádně vyplněnou tuto žádost 
- potvrzení elektroinstalační firmy o výměně jističe 
 

Jiná sdělení :  
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