
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Vzájemné odsouhlasení stavů měřícího zařízení při 

změně odběratele v odběrném místě

Podpis původního odběratele

Místo MístoDatum Datum. .. .

DATUM, MÍSTO A PODPIS

Původní Váš podpis
Podpis nového odběratele

PLYN – SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA 

Stávající dodavatel

Připojované plynové spotřebiče

EIC

Adresa OPM (Ulice, Č.p./Č.o., PSČ, Obec)

Číslo plynoměru Stav plynoměru v m3 Stav měřidla k datu

Plynový sporák  
s plynovou troubou

Plynový 
bojler Plynový kotel Jiné (např. vafky)Plynový sporák 

s elektrickou troubou
Plynový kotel 
s bojlerem

ELEKTŘINA – SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA 

Stávající dodavatel Distribuční sazba

Připojované elektrické spotřebiče

EAN Jistič

Adresa OPM (Ulice, Č.p./Č.o., PSČ, Obec)

Číslo elektroměru Stav VT Stav NT Stav měřidla k datu

Osvětlení Elektrické plotýnky Průtokový ohřívač Ostatní drobné spotřebiče Sklokeramická deska
Plynový sporák 
s elektrickou troubou

Bojler 80–120 l Indukční deska Elektrokotel Jiné (např. klimatizace)

POZNÁMKY KE ZPRACOVÁNÍ

PŮVODNÍ ODBĚRATEL (vyplňujte dle občanského průkazu/obchodního rejstříku)

Jméno, příjmení
(název firmy)

Datum narození (IČO)

Ulice Č.p./Č.o.

Obec Poštovní směrovací číslo (PSČ)

E-mail

Zastoupená, funkce
(pouze u firem)

Telefon +420

Občanům s.r.o. je hrdým partnerem projektu Skautská energie, pro který zajišťuje organizaci výběrového řízení 
na dodavatele energií, a také kompletní administrativní servis pro všechny zapojené domácnosti a firmy.

Změna vlastníka/nájemce nemovitosti Úmrtí Jiné (možnost přepisu si ověřte na 530 519 052 )

DŮVOD PŘEPISU

NOVÝ ODBĚRATEL (vyplňujte dle občanského průkazu/obchodního rejstříku)

Jméno, příjmení
(název firmy) Datum narození (IČO)

Ulice Č.p./Č.o.

Obec Poštovní směrovací číslo (PSČ)

E-mail Telefon +420

Zastoupená, funkce
(pouze u firem)

Zastoupena jednateli: Ing. Petr Částek, MBA, David Otoupalík
Bankovní spojení: 2401434829/2010
Obchodní rejstřík: C 101777, vedená u Krajského soudu v Brně

Občanům s.r.o. 
Vídeňská 995/63, 639 00  Brno
IČO: 06380964

Web: www.setrimeobcanum.cz/skaut
E-mail: prepis@setrimeobcanum.cz 
Infolinka: 530 519 019
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