
 

PSP Technické služby a.s.                    Ž á d o s t  
            o uzavření Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu 

 

A. Žadatel (trvalé bydliště) 

Jméno a příjmení / Firma: ............................................................................................................................................................................................................... 

Obec: ..............................................................................

. 

PSČ: ...............................................................................  ............................................... 

Ulice: .................................................................................................

. 

Číslo orientační / popisné: ................................................................................. 

Rodné číslo: .................................................

........... 

IČ: ............................................... DIČ: ......................................................................................... 

Telefon: ............................................................

............ 

č.OP ............................................ E-mail: ................................................................................. 

 
B. Adresa odběrného místa 

Název odběrného místa (jméno, název firmy): .................................................................................................................................................... 

Obec: ..............................................................................

. 

PSČ: .........................................................................................  ............................................... 

Ulice: .................................................................................................. Číslo orientační / popisné: ................................................................................. 

Poschodí: .................................................................... Číslo bytu: ............................................ Telefon: ............................................................... 

C. Adresa pro zasílání korespondence   (nevyplňuje se je-li shodná s adresou žadatele) 

Jméno a příjmení / Firma: ............................................................................................................................................................................................................... 

Obec: .............................................................................................................. Ulice: .................................................................   Telefon: …………………… 

Číslo orientační: ......................................................... Číslo popisné: ............................................................ PSČ: ............................................... 

D. Údaje o měřidle 

Umístění plynoměru: 

 

 

plynoměrová skříň na hranici pozemku                    ve fasádě domu         

 na chodbě                                                                          v bytě                                jiné …………………………………….. 

 

 

Číslo plynoměru: 
…………………………………                  Stav plynoměru k datu: ……….……..………  -  ………. …………….m

3
  

 Číslo plynoměru: 
…………………………………                  Stav plynoměru k datu: ……….……..………  -  ………. …………….m

3
  

                                                                                                                                  

E. 

název spotřebiče počet kusů 

sporák  

lokální topidlo   

ohřívač vody do 12 kW  

ohřívač vody nad 12 kW  

Skutečná  roční spotřeba   m
3 

 

 

 
F. Výše zálohy                                               Kč/měs. 

G. Způsob a termín úhrady      

      zálohy: (prosím zaškrtněte) 

H.  Způsob úhrady přeplatku: 
          (prosím zaškrtněte) 
 

  

Číslo účtu: …………………………...…   SIPO  Na účet č.: …………………   

Kód banky: ……………………………..    příkaz k úhradě  Kód banky: ………………..   

Spojovací číslo SIPO : ……………… 

 

 
 
 
 
 
I. Souhlas vlastníka nemovitosti: 
 

   složenka 
 

   měsíčně 
   čtvrtletně 
   pololetně 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Složenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

Vlastník nemovitosti souhlasí s dodávkou plynu pro odběrné místo dle této žádosti. 
Datum: ………………………….                                                                          Podpis: …………………………… 

 
Prohlašuji, že veškeré údaje v žádosti jsou správné a úplné. Jsem si vědom možných následků při uvedení 
nepravdivých údajů. Souhlasím, aby společnost PSP Technické služby a.s. zpracovávala mé osobní údaje ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v rozsahu nezbytném pro obchod s plynem. 

Datum: ............................................................................... Podpis žadatele (razítko): ................................................................................................

..... 

Datum převzetí: .......................................................... Převzal za PSPTSL a.s.: ................................................................................................ 

 
PSP Technické služby a.s., Kojetínská 2937/53, 750 53 Přerov, tel: 581 232100,  www.psptsl.cz, e-mail: tsl@eng.cz 

 

název spotřebiče počet kusů 

kotel do25 kW  

kotel nad 25 kW  

kotel kombinovaný  

jiné  

http://www.psptsl.cz/

