
 

 
 1. Žadatelem o přístup k zařízení fyzické infrastruktury (FI) v majetku ČEZ Distribuce, a. s., 

(dále jen ČEZd) pro účely budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací může 

být oprávněná osoba, kterou je provozovatel veřejné telekomunikační sítě nebo povinný 

orgán (dále jen „Žadatel“) podle zákona č. 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“). 

 2. Vzor žádosti je zveřejněný na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části 

Formuláře. Žádat lze o: 

  přístup k FI podle § 4;  

  poskytování údajů o FI podle § 6; 

  průzkum FI na místě podle § 8. 

Na základě Zákona se ČEZd netýkají žádosti dle § 10 (koordinace stavebních prací) a § 

11 (poskytování údajů o stavebních pracích) Zákona, neboť není ve smyslu zákona 

povinnou osobou – investorem stavebních prací financovaných z veřejných prostředků.   

 3. Žadatel musí předložit potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob 

vedené Českým telekomunikačním úřademn ČTÚ) podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. 

o elektronických komunikacích (dále jen ZEK), které splnily oznamovací povinnost podle § 13 

odst. 1 ZEK prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. 

j) ZEK , nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, 

např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod. (ne starší než 3 

měsíce). 

 4. Žadatel může umísťovat svoje telekomunikační zařízení výlučně na zařízení v majetku ČEZd, 

které jsou FI ve smyslu Zákona. 

 5. ČEZd poskytne svoji FI Žadateli pro účely budování vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací na základě smlouvy a za úplatu ve výši určené ve smyslu platného ceníku služeb 

ČEZd. 

 6. ČEZd si vyhrazuje právo posoudit technickou proveditelnost instalace zařízení pro účely 

zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací Žadatele na poskytované FI na 

základě vlastních veřejně dostupných technických podmínek poskytování infrastruktury 

ČEZd, které vždy musí zajistit spolehlivé a bezpečné provozování, obnovu a rozvoj 

distribuční soustavy, především pak uskutečňování prací spojených s provozem a údržbou 

http://www.cezdistribuce.cz/


zařízení vykonávaných běžným postupem ČEZd, s tím související dostatečný prostor pro 

montáž a provozování zařízení Žadatele a další. 

 7. Žádost Žadatele o přístup k FI ČEZd na napěťových hladinách vn a vvn bude ČEZd řešit 

individuálním posouzením bezpečnostních rizik a technických omezení umístění zařízení 

Žadatele. 

 8. Kombinované zemní lano není součásti FI ČEZd ve smyslu Zákona a přístup k němu proto 

ČEZd neposkytuje. 

 9. Žadatel je povinen postupovat ve smyslu § 24, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, a to „rozvodná energetická vedení a vedení elektronických 

komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem“. 

 10. Každé posuzování žádosti Žadatele o přístup k FI ČEZd je podmíněno předložením 

projektové dokumentace ke schválení. 

 11. Projektová dokumentace Žadatele pro budování sítí musí být vypracovaná v souladu 

s platným právním řádem ČR a platnými technickými normami ČSN, podnikovými normami 

PNE a ostatními předpisy, jakož i technickými podmínkami poskytování FI stanovenými ČEZd 

pro účely budování vysokorychlostních sítí.  

 12. ČEZd si vyhrazuje právo na udělení časově omezeného souhlasu pro využívání své FI 

z důvodu její plánované/připravované úpravy, resp. demontáže. Omezení platnosti bude 

určené ve smlouvě o přístupu. 

 13. Žadatel musí mít vypracované a pravidelně aktualizované místní provozní předpisy pro 

provoz a údržbu svého zařízení instalovaného na FI, které musí předložit ČEZd ke schválení. 

 14. Zaměstnanci Žadatele nebo jím zmocněné osoby (dále jen Pracovníci Žadatele) konající 

montáž, provoz a údržbu zařízení umístěného na FI, musí být odborně způsobilí na výkon 

práce ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., což je oprávněný zástupce ČEZd oprávněn prověřit 

při každém vstupu pracovníka Žadatele k FI ČEZd. 

 15. Pracovníci Žadatele musí být prokazatelně vyškolení pověřeným pracovníkem ČEZd o 

pravidlech BOZP, PO a ŽP na FI a v objektech ČEZd. Pracovníci Žadatele musí dodržovat 

zásady BOZP, PO a ŽP.   

 16. Odstraňování poruch na zařízení Žadatele nemá přednost před obnovením distribuce 

elektrické energie. Odstraňováním poruch na zařízení Žadatele nesmí být narušena plynulost 

a spolehlivost distribuce elektřiny. 

 17. Výstavba, montáž, provoz, kontrola, či údržba zařízení Žadatele nesmí být podmíněna 

vypnutím zařízení ČEZd způsobujícím přerušení distribuce elektřiny, resp. vytvoření 

mimořádného nepříznivého stavu v zabezpečení spolehlivosti distribuce elektřiny v distribuční 

soustavě ČEZd. 

 18. Zařízení Žadatele nesmí omezit údržbu zařízení a opravy FI, které vykonává ČEZd formou 

prací pod napětím. 

 

 


