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Připojení krátkodobého odběru 

Žádost o připojení 

▪ Pro připojení krátkodobého odběru je vždy nutné podat Žádost o připojení bez ohledu na délku  
a účel připojení. 

▪ Žádost podejte vždy s dostatečným předstihem, protože na posouzení žádosti má distributor 
lhůtu 30/60 kalendářních dní (platí pro napěťovou hladinu nízkého napětí/vysokého napětí). 

Upozornění: Tato doba nezahrnuje lhůtu pro nutné vyřízení připojení u obchodníka včetně rezervace 
termínu na montáž elektroměru. 

 

 Vyplňte on-line formulář nebo nám zašlete vyplněný formulář Žádost o připojení elektrického 

zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí popř. Žádost o připojení 

elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn. 

 Upřesněte požadované místo připojení krátkodobého odběru (přesnou adresu, popř. u již 

existujících míst uvedením 18místného číselného kódu EAN). 

 Vždy uveďte, že se jedná o krátkodobý odběr s účelem připojení. 

 Přiložte snímek z katastrální mapy nebo plánek s navrženým místem připojení/umístěním 

odběru. 

 Specifikujte termín připojení OD - DO. 

 Vždy uveďte kontaktní telefon žadatele. 

  

Distributor (společnost ČEZ Distribuce, a. s.) posoudí Vaši žádost: 

▪ V případě kladného vyjádření obdržíte návrh Smlouvy o připojení (popř. Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy), který zašlete podepsaný zpět. 

Kontaktujte Vámi zvoleného obchodníka: 

▪ Min. 15 pracovních dní před požadovaným termínem připojení doporučujeme kontaktovat 

obchodníka s žádostí o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a dohodnutí 

termínu realizace připojení/odpojení a montáže/demontáže elektroměru. 

 Přiložte k žádosti další podklady dle podmínek připojení uvedených ve Smlouvě o připojení, 

tj. revizní zprávu přenosného elektroměrového rozváděče apod. 

 Specifikujte termín připojení OD - DO k provedení rezervace termínu připojení a montáže 

elektroměru obchodníkem a poté k následnému termínu demontáže zařízení a odpojení  

na síti: 

o pro účel kulturní akce uveďte obchodníkovi při řešení termínu VŽDY i termín 

požadovaného ukončení ke stanovení termínu demontáže zařízení – automaticky bude 

dořešeno ukončení dodávky. 

o pro účel stavby/rekonstrukce řešte požadavek na demontáž zařízení žádostí  

o ukončení smlouvy v dostatečném předstihu. 

▪ Pokud je pro krátkodobý odběr nutné i připojení na síti (dle ustanovení § 15 odst. 4 vyhlášky  

č. 16/2016 Sb.), mohou být účtovány náklady dle ceníku služeb. Před termínem připojení Vás 

bude distributor kontaktovat pro upřesnění času realizace připojení/odpojení elektroměrového 

rozváděče na síti a montáže/demontáže elektroměru. 

Upozornění: U krátkodobých odběrů provádí připojení k síti vždy pracovník ČEZ Distribuce, a. s., 

tuto skutečnost upravuje Smlouva o připojení, v takových případech není připojení na síti 

žadatelem povoleno. 

 

 

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/pro-odberatele/zadost-o-pripojeni
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/dist/fileotherexport/distribuce/formulare/zadostopripojenielzarizenikdsnn_srezervovanymvykonem_form.pdf
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/dist/fileotherexport/distribuce/formulare/zadostopripojenielzarizenikdsnn_srezervovanymvykonem_form.pdf
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/dist/fileotherexport/distribuce/formulare/zadostopripojenielzarizenikdsvnvvn_form.pdf
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/dist/fileotherexport/distribuce/formulare/zadostopripojenielzarizenikdsvnvvn_form.pdf
https://www.cezdistribuce.cz/cs/energeticka-legislativa/vyhlasky
https://www.cezdistribuce.cz/cs/energeticka-legislativa/vyhlasky
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/ceniky/cenik-sluzeb_01072021.pdf

