Žádost - Smlouva
o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (NN, VN, VVN)
podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 sb. v platném znění (energetický zákon)
PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.
se
Teplická 874/8,
PSČ:874/8,
405 02
| IČ:
27232425
, DIČ: CZ27232425
se sídlem
sídlem Děčín
Děčín 4,
IV-Podmokly,
Teplická
PSČ
405
02 IČ 24729035,
DIČ CZ24729035
zapsána
zapsaná vv obchodním
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
Ústí nad
nad Labem,
Labem, oddíl
oddíl B,
B, vložka
vložka 1704
2145
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 120504641,

registrační číslo u OTE: 715
cez@cez.cz | www.cez.cz
VÝROBCE ELETŘINY (DÁLE JEN VÝROBCE)

Licence na výrobu elektřiny č.:

Jméno a příjmení/Obchodní firma
Datum narození
IČ
Adresa sídla společnosti/trvalého bydliště/místa podnikání
Ulice/osada
Místní část
Obec
Zapsaná v OR vedeném
Zastoupena
Telefon
Mobilní telefon

DIČ CZ

oddíl
Fax

Č.p./č.or.
PSČ
vložka č.

E-mail

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy o připojení je závazek PDS připojit zařízení výrobny elektřiny k zařízení distribuční soustavy PDS za
sjednaných podmínek a umožnit mu dodávku elektřiny, a závazek výrobce uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení,
pokud již nebyl uhrazen podle jiné smlouvy.
ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR A VEŠKERÉ KORESPONDENCE

shodná s adresou Výrobce

shodná s adresou odběrného místa

jiná

PRO JINOU ADRESU PRO ZASÍLÁNÍ UVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE

Obchodní firma/jméno a příjmení
Adresa
Adresu pro zasílání nastavit

pouze pro toto odběrné místo

SPECIFIKACE VÝROBNY

pro všechna odběrná místa Výrobce

Číslo předávacího místa (místa spotřeby)
Č.p./č.or.

Adresa odběrného místa: Ulice/osada
Místní část
Katastrální území
Číslo stanoviska k žádosti o připojení

Obec
Č. parcelní

PSČ

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO MÍSTA / REZERVOVANÝ PŘÍKON

Celkový inst. výkon výrobny
Nap. hladina:

NN

VN

Způsob provozu výrobny:
Typ výrobny

kVA
VVN ..……kV

Rezervovaný příkon výrobny (pro vlastní spotřebu)

kW

Rezervovaný výkon výrobny (max. povolený výkon dodávky do DS)

kW

dodávka veškeré elektřiny

teplárna
kogenerační
vodní

bioplynová
naftová
větrná

dodávka přebytků do sítě
dřevoplynová
parní
spalovna

fotovoltaická
paroplynová
zemní plyn

ostrovní provoz

jiná

INSTALOVANÉ GENERÁTORY

POČET

INST. VÝKON

DRUH (asyn., syn.)

VÝROBCE

TYP

Typ 1:

ks |

kVA |

|

|

Typ 2:

ks |

kVA |

|

|

KOMPENZACE

Typ:

Výkon:

kVAr

PARAMETRY KVALITY
V případě, že vlivem výrobny připojené do distribuční soustavy PDS nastane v této soustavě zhoršení kvality
elektřiny pro jiné odběratele, má právo PDS stanovit podmínky pro eliminaci vlivů touto výrobnou způsobených. Výrobce je povinen provést
taková opatření, která vlivy na zhoršenou kvalitu elektřiny odstraní, a vybavit svá zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto
vlivů, jinak je PDS oprávněn výrobnu odpojit od své distribuční soustavy. Jedná se především o překročení parametrů nad dovolené meze
stanovené v Pravidlech provozování distribuční soustavy (změna napětí, jeho kolísání, flikr, nesymetrie, harmonické proudy, útlum signálu HDO,
dynamické rázy, nedovolené poklesy napětí při rozběhu apod.).

Termín připojení (Datum přidělení rezervovaného příkonu a výkonu výrobny):
Platnost Smlouvy:
na dobu neurčitou
na dobu určitou do:

VYPLŇUJE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:

Číslo odběrného místa (EAN)

Typový diagram dodávky (TDD) typ, číslo

Povolený rozsah účiníku (cos φ):
Místo připojení k distribuční soustavě – předávací místo:
Hranice vlastnictví:
Spínací prvek sloužící k odpojení od distribuční soustavy:
ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ

Přístupnost měřicího zařízení

z veřejného místa

za součinnosti Výrobce

Převod měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány)

/

Typ měření:

A.

Výroba a spotřeba elektřiny bude měřena měřicím zařízením PDS dle vyhlášky MPO č. 218/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem
měřicích transformátorů proudu je výrobce nebo vlastník dotčené nemovitosti. Pokud měřicí zařízení nacházející se v měřicích místech uvedených
v této smlouvě nejsou volně přístupná, výrobce se zavazuje, že k nim umožní přístup zaměstnancům PDS nebo jím pověřeným osobám, na
základě předložení služebního průkazu nebo písemného pověření a po předchozím požádání o vstup. V případě potřeby zajistí výrobce výše
uvedeným osobám doprovod pověřeným zaměstnancem. Výrobce se zavazuje seznámit s tímto ujednáním pracovníky ostrahy a příslušného
personálu. PDS si vyhrazuje právo výměny a odečtu měřícího zařízení bez účasti výrobce s tím, že o výměně zanechá v předávacím místě
písemnou informaci.
Výrobce prohlašuje, že k uzavření této smlouvy má souhlas vlastníka nemovitosti, v níž je předávací elektrické zařízení umístěno.
Předávací zařízení výrobny je k zařízení distribuční soustavy PDS připojeno způsobem zajišťujícím odběr a dodávku elektřiny v kvalitě dle obecně
závazného předpisu, vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Výše uhrazeného podílu na oprávněných nákladech PDS
Forma úhrady
symbol:

bankovní převod

převodní příkaz

Kč.
poštovní poukázka

hotově

Variabilní

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE, DALŠÍ UJEDNÁNÍ:
Výrobce prohlašuje, že jím uvedené údaje v této Smlouvě jsou správné a úplné, a zavazuje se veškeré jejich změny bez zbytečného odkladu
oznámit PDS; to platí obdobně i pro údaje uvedené v žádosti o připojení.. Výrobce se dále zavazuje uhradit škody a další náklady vzniklé PDS v
souvislosti s nesprávným či neúplným uvedením údajů či neoznámením jejich změny. Výrobce bere na vědomí, že dnem podpisu nové smlouvy
zaniká případná dosavadní smlouva. Smluvní vztah mezi výrobcem a PDS je dále upraven Pravidly provozování distribučních soustav v platném
znění, která jsou pro smluvní strany závazná a jsou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) a na požádání je může výrobce
obdržet v kontaktních místech PDS. Výrobce prohlašuje, že se s těmito Pravidly řádně seznámil. Změny Pravidel provozování distribučních
soustav se řídí Energetickým zákonem a těmito Pravidly.
PDS, pro účely plnění Smlouvy, za obchodní spolupráce osob podílejících se na plnění Smlouvy v rámci jeho podnikatelského seskupení,
shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Výrobce – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné),
datum narození a popř. číslo bankovního účtu; osobní údaje bude pro PDS zpracovávat společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem v
Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28, IČ: 26376547, ČEZ Měření, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ 50002, IČ
25938878 a ČEZ Data, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 30328, IČ 27151417, a to na základě smluv uzavřených podle
příslušného právního předpisu (v době vydání PDE podle ust. § 6 zákona. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen “ZoOOÚ”]).
Ochrana osobních údajů Výrobců – fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Výrobce – fyzická
osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, PDS mu tuto informaci bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace, předá. Výrobce – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že PDS nebo uvedení
zpracovatelé provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se
ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat PDS o vysvětlení a příp. požadovat, aby PDS
nebo uvedený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. PDS může vést o Výrobci registr zákaznických informací o jeho jednáních v rozporu s
dobrými mravy, poctivým obchodním stykem a Smlouvou nebo právními přepisy a tyto údaje využívat v rámci své obchodní činnosti, popř. pro
marketinkové účely, i ve vztazích k třetím osobám.
Výrobce uděluje podpisem Smlouvy PDS výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve
věci smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na elektronický kontakt
Výrobce (zpravidla na jeho adresu elektronické pošty), pokud Výrobce má takovýto kontakt (adresu elektronické pošty) k dispozici. Tento souhlas
se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení v elektronické i v písemné formě ve věci souvisejících služeb PDS Výrobci. Výrobci přísluší právo
odmítnout obchodní sdělení zasílané elektronickou formou podle platných právních předpisů.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou
číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní
úkony směřující ke zrušení Smlouvy.
ZA VÝROBCE
V

dne

Jméno, příjmení, funkce

Podpis (razítko)

ZA PDS
V
Jméno, příjmení, funkce

dne
Podpis (razítko)

