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Protokol o instalaci 
tepelného čerpadla

IdentIfIkace odběrného místa (dále jen om) s Instalací tepelného čerpadla (dále jen tč)

ČÍSLO STÁVAJÍCHO ODBĚRNÉHO MÍSTA

JMÉNO A přÍJMeNÍ / OBCHODNÍ fiRMA

ADReSA iNSTALACe TČ

uLiCe / OSADA Č. p. / Č. O.

MÍSTNÍ ČÁST OBeC pSČ

Údaje o vytápění a přípravě tUv (vyplní montážní firma nebo uživatel TČ)

pROVeDeNÍ TČ  TepeLNÉ ČeRpADLO  KLiMATizACe S TČ

VyužiTÍ TČ  zÁKLADNÍ VyTÁpĚCÍ SySTÉM OBJeKTu  OHřeV BAzÉNu

 JiNÉ: ...

VýROBCe                                

VýROBNÍ Typ A VýROBNÍ ČÍSLO

SySTÉM TČ (vzduch-vzduch, vzduch-voda…)

přÍKON A VýKON TČ  eL. přÍKON pOHONu:                                          kW TepeLNý VýKON: kW

eLeKTRiCKý DOTOp (bivalentní zdroj) VýKON: kW

NÁHRADNÍ VyTÁpĚNÍ (elektrokotel, plyn...) VýKON: kW

OHřeV TuV (litry, kW) OBSAH:                l přÍKON:                 kW SOuČÁST TČ:     ANO     ne

ReVizNÍ zpRÁVA NA iNSTALACi TČ VySTAVeNA DNe:  ČÍSLO: VyHOTOViL:

přeDÁNO DO užÍVÁNÍ MONTÁžNÍ fiRMOu DNe:  JMÉNO: pODpiS:

MONTÁž pROVeDLA fiRMA:                               
(název firmy, adresa sídla,  
jméno zástupce a telefonní spojení)

RAzÍTKO MONTÁžNÍ fiRMy: pODpiS zÁSTupCe MONTÁžNÍ fiRMy:

čestné prohláŠení (vyplňte pouze v případě, že protokol o instalaci TČ není potvrzen montážní firmou)

já  ………………………………………….……............................................….   pROHLAšuJi, že Ve Výše uVeDeNÉM ODBĚRNÉM MÍSTĚ ByLO řÁDNĚ NAiNSTALOVÁNO 

TepeLNÉ ČeRpADLO A že ÚDAJe uVeDeNÉ V TOMTO pROTOKOLu JSOu pRAVDiVÉ.

V ………………………..................................……............. DNe …………...............…… pODpiS užiVATeLe: ……….........…………………....................................….

rozhodnUtí o přIznání sazby pro vytápění s tč (vyplní pracovník zákaznické obsluhy)

pODMÍNKy upLATNĚNÍ SAzBy SpLNĚNy  ANO     ne

DůVOD NepřizNÁNÍ SAzBy

ROzHODNuTO O přizNÁNÍ SAzBy DNe:  JMÉNO: pODpiS:

provozovatel dIstrIbUční soUstavy (dále jen pds)
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