Žádost o udělení předchozího souhlasu k jednorázovému provedení
prací na neměřené části odběrného elektrického zařízení v zásobovací
oblasti PREdistribuce, a. s.,
(ve smyslu § 28, odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb.)
Název firmy:
Jméno a příjmení RT:
Mobilní telefon:
Adresa sídla firmy:
Adresa zasílací:
E-mail / www stránky:
IČO:
DIČ:
Jako přílohu tohoto dotazníku doložte prosím *:
ŽL pro živnost Montáž, opravy, revize a zkoušky (vyhrazených) elektrických zařízení,
Oprávnění vydané TIČR (ITI) k montáži, opravám, revizím, zkouškám (vyhrazených)
elektrických zařízeni ve smyslu vyhl. č. 73/2010 Sb. (vyhl. č.. 20179Sb.),
Platné osvědčení dle vyhl. č. 50178 Sb. § 9 (platnost 5 let),
Platné osvědčení dle vyhl. č. 50178 Sb. § 8 (platnost 3 roky),
Výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (neplatí pro fyzické osoby).
* platí pouze při prvním kontaktu

A. Údaje o jednorázové zakázce
Předpokládané časové rozpětí realizace zakázky:

od:

do:

Základní rozdělení typu práce na zakázce (zaškrtněte):
Práce v rámci elektroměrové rozvodnice

ANO - NE

Práce na neměřeném přívodu mezi PS a ER

ANO - NE

Revize

ANO – NE

Stručný popis typu práce na zakázce:

Přesná adresa odběrného místa pro realizaci:

B. Personální zázemí kmenových zaměstnanců firmy

Počet
Profese

Doklady o odbornosti
zaměstnanců

Revizní technik

Platné osvědčení z vyhl. č. 50/78 Sb. § 8 a § 9

Technik

Platné osvědcení z vyhl. č. 50/78 Sb. min. § 6

Elektromontér

Platné osvědčení z vyhl. č. 50/78 Sb. min. § 6

Projektant

Platné osvědčení z vyhl. c 50/78 Sb. § 10

Ostatní zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců

Společnost PREdistribuce, a. s., je oprávněna provádět průběžnou kontrolu pravdivosti zde
uváděných dat.
V případě udělení souhlasu se zavazuji do tří dnů od skončení prací předat společnosti
PREdistribuce, a. s., kopii (třetí část) formuláře "Podklad pro uzavření smlouvy na hladině NN" a
pokud se bude jednat o udělení souhlasu na práce na neměřeném přívodu mezi přípojkovou skříní a
elektroměrovým rozvaděčem, také jedno pare revizní zprávy na nově zřízenou (rekonstruovanou)
elektroinstalaci.

Dotazník vypracoval:
Funkce ve firmě:
Datum zpracování:

