
NÁZEV ZAŘÍZENÍ DS 1):

ZA ČEZ DISTRIBUCE, a. s. | PDS1): pracoviště1):

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PROVOZOVATELE1) e-mail1):  tel.1):

ŽADATEL

JMÉNO/OBCHODNÍ NÁZEV, ADRESA:

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ŽADATELE e-mail:  tel.:

STAVBA–AKCE / název (popis): 

 Číslo stavby PDS:       Číslo objednávky:   Stavba mimo DS

OBEC (ulice, č.p./č.o., příp. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ):

POŽADOVANÉ SLUŽBY
P.č.  Datum Požadovaný čas  

pro činnost žadatele
Požadovaná  

služba   
(zkratka nebo vypsat)

Specifikace pracoviště / 
popis zájmového území

(doložit situačním plánkem se zákresem zaří- 
zení DS/nemovitosti a zvýrazněním pracoviště)

Čas přerušení  
dodávky EE 2)

zahájení od
[hod:min]

ukončení do
[hod:min]

začátek
[hod:min]

konec
[hod:min]

1

Popis činnosti:

Vedoucí práce žadatele – jméno:                                                                                          tel.: odb. kval. dle vyhl.č.50/1978 Sb.: § 

2

Popis činnosti:

Vedoucí práce žadatele – jméno:                                                                                          tel.: odb. kval. dle vyhl.č.50/1978 Sb.: § 

3

Popis činnosti:

Vedoucí práce žadatele – jméno:                                                                                          tel.: odb. kval. dle vyhl.č.50/1978 Sb.: § 

Zkratky pro služby poskytované PDS:  VYP (vypnutí) | ZAJPRAC (zajištění pracoviště) | IDKAB (identifikace kabelu ve svazku) | DIAGN  (diagnostika kabelů) |  
NAPZK (napěťové  zkoušky) | FUNZK (funkční zkoušky) | FAZ (fázování) | ZAJVSTUP ( zajištění vstupu do el. provozoven) | PPNVN (PPN na VN) | PRIP/
ODP MZS nebo MTR (připojení / odpojení MZS, MTR) | UVZARDOPR (uvedení zařízení do provozu) | jiná služba (vypsat):

PŘÍLOHY:

Žadatel bere na vědomí, že dodržení potvrzených časů předání pracoviště (od–do) pro jeho činnost je závazné. V případě nedodržení výše uve
dených časů se žadatel vystavuje uhrazení sankcí plynoucích z vyhl. č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektro
energetice, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel je v případě změny vedoucího práce povinen oznámit změnu PDS telefonicky nejpozději 1 den 
před termínem požadované služby.

POŽADAVEK PŘEDAL:    DNE:   PODPIS 3):  

PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKU PDS VE STAVU 2)  KOMPLETNÍ  NEKOMPLETNÍ   (vráceno k doplnění dne     )

POŽADAVEK PŘEVZAL 2)    DNE 2)   PODPIS 2,3)   

ZÁZNAM O VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKU ŽADATELE 2)  AKCEPTOVÁN  AKCEPTOVÁN SE ZMĚNOU  ZAMÍTNUT

POPIS ZMĚNY/DŮVOD ZAMÍTNUTÍ 

ŽADATELE SEZNÁMIL 2)    DNE 2)   PODPIS 2,3)   

FORMA PŘEDÁNÍ INFORMACE 2)   TELEFON   E-MAIL  OSOBNĚ ZA ŽADATELE PŘEVZAL2) 

Legenda: 1)  nepovinné – doplňuje PDS | 2)  vyplňuje PDS | 3)  v el. formuláři nepovinný
Rozdělovník: 1× žadatel, 1× PDS (za provozovatele)   

 VYPNUTÍ       ZAJIŠTĚNÍ 

POŽADAVEK
na vypnutí / zajištění elektrického zařízení DS

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

DČEZ Distribuce, a. s. Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | 
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | 
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NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ POŽADAVKU ŽADATELEM

I. TERMÍNY PŘEDÁNÍ POŽADAVKŮ (v návaznosti na proces zpracování, schvalování a zákonnou lhůtu pro oznámení odběratelům)

ZAŘÍZENÍ DS OMEZENÍ  
ODBĚRATELŮ

TERMÍN PŘEDÁNÍ POŽADAVKU NEJPOZDĚJI OMEZENÍ  
ODBĚRATELŮ

PŘÍKLAD

zařízení DS – nn, vn ano 2 KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE předem, a to do 20. kalend. dne  
druhého kalendářního měsíce před požadovaným vypnutím *

měsíční do 20. 3. pro požadované 
termíny od 1. 5. až 31. 5. 

zařízení DS – vvn  
včetně transformátorů vvn/vn 
(roční plán odstávek)

nerozlišuje se DO 31. 5. PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROKU  
před požadovaným termínem vypínání

roční do 31. 5. pro požadované 
termíny od 1. 1. až 31. 12. násle-
dujícího kalendářního roku

zařízení DS – vvn  
včetně transformátorů vvn/vn 
(měsíční plán odstávek)

nerozlišuje se 2 KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE PŘEDEM, a to do posledního  
dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž 
se požaduje vypínání

měsíční do 31. 3. pro požadované 
termíny od 1. 5. až 31. 5. 

zařízení DS – nn, vn, vvn ne 15 KALENDÁŘNÍCH DNŮ  
před požadovaným termínem

týdenní do 3. 3. pro požadovaný  
termín 18. 3. 

zařízení cizího vlastníka 
na jeho vlastní žádost **

jen vlastník  
cizího zařízení ***

15 KALENDÁŘNÍCH DNŮ  
před požadovaným termínem

týdenní do 13. 8. pro požadovaný 
termín 28. 8. 

* Výše uvedené termíny platí pro všechny plánované práce s výjimkou drobných vyvolaných investičních akcí na zařízení nn, u kterých se lhůta pro podání Požadavku 
zkracuje na 27 pracovních dnů před termínem realizace.

** Požadavek v zastoupení vlastníka musí být doložen výhradně zplnomocněním pro zastupování vlastníka
***  Požadavek bude zamítnut v rámci týdenní přípravy provozu, pokud v rámci schvalování Požadavku budou zjištěna na cizím zařízení další odběrná popř. předávací 

místa mimo vlastníka cizího zařízení

II.  VYSVĚTLIVKY K ÚDAJŮM VE FORMULÁŘI  

Název zařízení DS (distribuční soustava): /nepovinný údaj pro žadatele/  uvede se název zařízení DS (např. vedení VN č. 22 – odbočka Branka)  

Za ČEZ Distribuce, a. s. | PDS: PDS /nepovinný údaj pro žadatele/ uvede se název místně příslušného pracoviště 
Odpovědný zástupce provozovatele: /nepovinný údaj pro žadatele/ uvede se  jméno a příjmení, kontaktní e-mail a telefon zaměstnance PDS, zodpovědného za 
příjem požadavku na službu 
Žadatel (jméno/obchodní název, adresa): název organizace (fyzické osoby) žadatele a adresa
Odpovědná osoba žadatele: jméno a příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mail) odpovědného zástupce žadatele
(Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování 
osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.)

Stavbaakce: název stavby dle projektové dokumentace, objednávky apod.
Číslo stavby PDS: označí se a doplní číslo stavby ČEZ Distribuce, a. s. (pouze u staveb PDS) /pokud se nejedná o stavbu PDS, tak se neoznačuje a nevyplňuje/
Číslo objednávky: označí se a doplní číslo objednávky (mimo požadavků na vypnutí a opětovné zapnutí cizích zařízení od zařízení DS), jinak se neoznačuje a 
nevyplňuje
Stavba mimo DS: označí se jen pro  - stavby na zařízení, která nejsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., a jsou připojena na zařízení DS
 - stavby investorů mimo ČEZ Distribuce, a. s., která jsou v blízkosti zařízení DS (např. silnice, kanalizace, nemovitosti apod.)
Obec: doplní se název obce, ulice a číslo popisné/orientační, ve které se stavba-akce nachází
Katastrální území: vyplní se povinně u staveb-akcí mimo zastavěná území obcí
Požadované služby – je nutno specifikovat vyplněním následujících údajů:
	Datum: jedná se o datum požadované služby 
	Požadovaný čas pro činnost žadatele: uvede se časové rozmezí „zahájení od“–„ukončení do“ (hod:min). To znamená čas převzetí zajištěného pracoviště  

od PDS a čas předání pracoviště PDS po ukončení prací, kdy bude prováděna činnost žadatelem (jeho dodavatelem) na zařízení DS nebo v jeho blízkosti  
a nebo čas provedení požadované služby PDS.  
Datum a časy mohou být zpracovatelem požadavku korigovány s ohledem na koordinaci!

	Požadovaná služba: nutno uvést předepsanou zkratku nebo čitelně vypsat druh požadované služby. Druhy služeb a jejich zkratky jsou uvedeny pod tabulkou 
(pokud není uvedeno tak vypsat).  

 Pokud je v průběhu jednoho dne požadováno více služeb v různých časech (dle harmonogramu stavby), je nutno každou vypsat pod samostatným pořadovým číslem.
 UVZARDOPR (uvedení zařízení do provozu) – myšleno nového zařízení – je podmíněno souhlasem zástupce vlastníka zařízení DS (investora), u cizích zařízení 

navíc přítomností vlastníkem pověřeného provozovatele.
	Specifikace pracoviště (popis zájmového území): Slovně, co nejvýstižněji, popsat pracoviště (zájmové území) žadatele (ulice, popisné /parcelní číslo nemovitosti 

nebo úsek vedení vymezený čísly podpěrných bodů nebo čísly a popisy rozváděčů / kobek / polí apod.) na zařízení DS nebo v jeho blízkosti (včetně přístupových 
míst), na kterém bude žadatel (jeho dodavatel) provádět činnost nebo je vykonávaná služba PDS. U složitého popisu možno uvést odkaz na přílohu.

 příklad: „příhradový stožár č.28“ nebo „úsek venkovního vedení vn 22 kV mezi podp. body 100 až 132, včetně odboček a DTS“ apod.
	Popis činnosti: stručně a výstižně popsat činnost, která bude žadatelem (jeho dodavatelem) prováděna na zařízení DS (cizím zařízení připojeném na zařízení DS) 

nebo v jeho blízkosti, případně popis činnosti PDS v rámci požadované služby.
 příklad: „montáž konzoly, montáž a připojení vodičů nové odbočky vn (přípojka vn bude rozepnuta ÚO 1539“ nebo „výstavba sloupů do trasy vedení vn (stávající 

vodiče budou provizorně uchyceny na nové izolátory)“ apod.
	Vedoucí práce žadatele: Jméno a příjmení, telefonický kontakt a odborná způsobilost vedoucího práce, který bude pro žadatele zajišťovat činnost na zařízení DS 

nebo v jeho blízkosti. Požadovaná odb. kvalifikace §7, resp. §6 pro příslušné napětí zařízení DS dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
Poznámka: Požadované služby v rámci jedné stavby, převyšující řádky pro specifikaci požadavků, je nutno zpracovat do dalšího formuláře
Čas přerušení dodávky EE (začátek–konec): Tyto údaje žadatel nevypisuje! Jsou stanoveny a vepsány zaměstnancem PDS zodpovědným za zpracování  

„Požadavku na odstávku“ (pokud služba vyžaduje vypínání zařízení DS).
Přílohy: Pokud nelze jednoznačně a přesně popsat zařízení a specifikovat pracoviště popisem je povinnou přílohou žádosti situační plánek (katastrální mapa) se zá-
kresem zařízení DS, zákresem a zvýrazněním pracoviště žadatele na zařízení DS a v jeho blízkosti (pracoviště nutno orámovat se zvýrazněním modrou barvou a označit 
popisem „PRACOVIŠTĚ“).

      V případě uvádění do provozu nových nebo rekonstruovaných zařízení a přeložek sítí je nutno zároveň doložit přílohy:
	jednopólové schéma nového zařízení DS (rekonstruovaného, překládaného)
	jednopólové schéma připojení na zařízení DS (u rekonstrukcí a přeložek stav před a po realizaci stavby)
	MPP u transformačních a spínacích stanic

Požadavek předal: jméno a příjmení odpovědného zástupce žadatele, který požadavek vystavil
Dne: uvede se den předání požadavku
Podpis: podpis vystavovatele požadavku /při použití elektronického formuláře a zaslání e-mailem je podpis nepovinným údajem/

III.  UPOZORNĚNÍ

V případě změny osoby vedoucího práce je žadatel povinen oznámit změnu telefonicky nejpozději 1 den před termínem požadované služby.
Zajištěné pracoviště bude předáno jen vedoucímu práce, který bude schopen prokázat na základě výzvy vedoucího zajišťování platnou požadovanou 
odbornou kvalifikaci v elektrotechnice pro řízení pracovní skupiny a příslušné napětí, dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Žadatel nebo jeho smluvní dodavatel je povinen v průběhu a po ukončení prací splnit požadavky odstavců 3 až 5  přílohy č. 2 vyhlášky č. 73/2010 Sb., 
pořídit o tom příslušné doklady a odevzdat je spolu se zařízením zástupci provozovatele jako podklad pro připojení na zařízení DS.

SKUPINA ČEZ Linka  800 850 860
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