
 Uzavření smluvního vztahu 
  (uzavření nové smlouvy) 

A) ODBĚRATEL  požadovaný termín zahájení odběru: 
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma 

Adresa / sídlo 

Datum narození / IČ 

Kontaktní osoba Telefon Email 

Číslo bankovního spojení 

Způsob platby 
Termín placení záloh 
Jste plátce DPH 
Je zákonem stanovený subjekt povinný zveřejňovat smlouvy 
v rejstříku smluv v souladu se Zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. 

* Doklady k uzavření nové smlouvy:
- Výpis z Obchodního rejstříku (včetně Výpisu z OR pro majitele objektu, pokud je odlišný od nového odběratele)
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Nájemní smlouva (je-li smluvní vztah uzavírán přímo s nájemcem objektu nebo provozovatelem výměníkové

stanice)

 NE  Je majitel objektu odlišný od odběratele?    ANO 

B) MAJITEL OBJEKTU*
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma 

Adresa / sídlo 

Datum narození / IČ 

Kontaktní osoba Telefon Email 

*vyplňujte pouze v případě, kdy je majitel objektu odlišný od odběratele

C) ZMOCNĚNEC / POVĚŘENÁ OSOBA
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma 

Datum narození / IČ 

Kontaktní osoba Telefon Email 

Doklady k uzavření nové smlouvy: 
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Příkazní smlouva (případně jiný typ zplnomocnění) 

ZASÍLACÍ ADRESA: a) faktury*
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma 

Adresa 

E-mailová adresa:

* možný pouze jeden z uvedených způsobů: poštou, e-mailem, poštou a e-mailem současně

ZdarskyM
Psací stroj
  Adresa odběrného místa

ZdarskyM
Psací stroj



 Uzavření smluvního vztahu 
  (uzavření nové smlouvy) 

b) ostatní korespondence
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma

Adresa

Je-li požadovaná adresa shodná s A), B) nebo C) je dostačující vyplnění do kolonky zasílací adresy pouze odpovídající písmeno

Osoby podepisující smluvní dokumenty za odběratele:
Jméno Jméno

Funkce Funkce

Údaje pro přístup na ZÁKAZNICKÝ PORTÁL*
Příjmení, jméno, titul

Datum narození

Adresa trvalého bydliště

Funkce

E-mailová adresa:**

*doplňující informace a vzory Plné moci a Pověření na https://www.ptas.cz/portal/
**v případě přístupu více osob je pro každou osobu nezbytná jedinečná e-mailová adresa

Povinné smluvní a fakturační údaje:
Podlahová plocha byt m2

Podlahová plocha nebyt m2

Započitatelná plocha byt m2

Započitatelná plocha nebyt m2

Počet bytových jednotek
Přihlášený výkon ÚT MW Předpokládaný roční odběr ÚT GJ
Přihlášený výkon TV MW Předpokládaný roční odběr TV GJ
Přihlášený výkon VZT MW Předpokládaný roční odběr VZT GJ
Přihlášený výkon technologie MW Předpokládaný roční odběr pro technologii GJ

Doklady k uzavření smlouvy:
- u novostavby, případně nově budované předávací stanice Kolaudační souhlas (Kolaudační rozhodnut)
- u nedokončené nemovitosti Povolení k předčasnému užívání
- tepelnou bilanci skutečného provedení odběratelského tepelného zařízení (technickou zprávu)

Požadujete temperování objektu pro dokončení stavebních prací?   ANO  NE

Termín zahájení temperace
Termín ukončení temperace
Přihlášený výkon ÚT MW
Předpokládaná výše odběru po dobu temperace GJ
Kontaktní osoba pověřená zajištěním přístupu k měřiči (event.
pověřená hlášením stavů), telefon, e-mail

https://www.ptas.cz/portal/


 Uzavření smluvního vztahu 
  (uzavření nové smlouvy) 

Fakturace za dodávku tepla po dobu temperace: 

D) ODBĚRATEL  pro temperaci*
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma 

Datum narození / IČ 
Kontaktní osoba Telefon Email 

Číslo bankovního spojení 
Způsob platby 
Termín placení záloh 
Jste plátce DPH 

Doklady k uzavření nové smlouvy:
- souhlas investora (budoucího odběratele dle Smlouvy uzavření budoucí smlouvy nebo Smlouvy o připojení) o přímé

fakturaci po dobu temperace
- Výpis z Obchodního rejstříku

Jiný požadavek / další sdělení: 

Pozn. dodavatele:Vyjádření k dalšímu požadavku bude potvrzeno písemně. 

Dne …………………         Za odběratele …………………………. 

Vyplněný formulář zašlete poštou nebo e-mailem specialistovi z Obchodního týmu pro stávající zákazníky (dle lokality).
Seznam kontaktů na Obchodní tým pro stávající zákazníky naleznete zde: https://www.ptas.cz/kontakty/

 

* Vyplňujte pouze v případě, kdy je odlišný od odběratele A)

https://www.ptas.cz/kontakty/
ZdarskyM
Psací stroj
Je zákonem stanovený subjekt povinný zveřejňovat smlouvy v rejstříku smluv v souladu se Zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb.

ZdarskyM
Textové pole
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