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ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO  ČÍSLO ELEKTROMĚRU

ŽADATEL

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

DATUM NAROZENÍ / IČO  DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE  Č. P. / Č. O.  PSČ 

OBEC  MÍSTNÍ ČÁST

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM  SP. ZN. 

ZASTOUPENÁ

MOBIL       E-MAIL

ODBĚRNÉ MÍSTO                          EAN 859182400

OBEC ČÍSLO ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ  412  

MÍSTNÍ ČÁST       PSČ

ULICE     Č. P. / Č. O.

Č. PARCELNÍ (u novostavby)  KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (u novostavby)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ MIKROZDROJE

Skutečné provedení mikrozdroje odpovídá předepsanému jednopólovému schématu zapojení mikrozdroje (www.cezdistribuce.cz/schemata):

 ANO, zvolte typ:      jednopólové schéma bez možnosti ostrovního provozu      jednopólové schéma s možností ostrovního provozu

 NE, doložte projektovou dokumentaci skutečného provedení mikrozdroje obsahující jednopólové schéma zapojení mikrozdroje včetně 
případné akumulace

NASTAVENÍ OCHRAN

Parametr                                          Nastavení pro vypnutí                      Nastaveno (s) 
nadpětí 1. stupeň   230 V + 10 %

nadpětí 2. stupeň   230 V + 15 %

nadpětí 3. stupeň   230 V + 20 %

podpětí    230 V - 15 %

nadfrekvence                52 Hz

podfrekvence            47,5 Hz

K připojení mikrozdroje po chybovém napěťovém stavu dojde:
 automaticky při splnění parametrů U, f po 20 minutách

 automaticky při splnění parametrů U, f po 5 minutách s gradientem nárůstu výkonu maximálně 10 % Pn/min

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 |

ŽÁDOST
o umožnění trvalého provozu mikrozdroje

AKUMULACE (je-li instalována)

Kapacita baterií                   kWh 

Střídač (je-li samostatný pro akumulaci):
Typ střídače

Výrobce střídače

Instalovaný výkon střídače              kW

ZPŮSOB PROVOZU MIKROZDROJE

 odběrné místo s mikrozdrojem neumožňuje ostrovní provoz

 odběrné místo s mikrozdrojem je schopno ostrovního provozu a byla provedena kontrola a funkční zkouška vazebního spínače

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

 1-FÁZOVÉ   3-FÁZOVÉ   HODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM       A
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UPOZORNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ ŽADATELE A ZHOTOVITELE

a) 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 www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.

b) PDS si vyhrazuje právo, že v případě potřeby doloží žadatel / zhotovitel výrobny na vyžádání veškeré doklady, na základě kterých byla
vyhotovena tato žádost.

c) Zhotovitel a žadatel prohlašují, že všechny údaje jimi uvedené jakož i prohlášení jimi učiněná v této žádosti i na všech přílohách k této
žádosti jsou správná, úplná a pravdivá a odpovídají skutečnému stavu připojovaného mikrozdroje v odběrném místě.

d) Zhotovitel a žadatel berou na vědomí všechny důsledky vč. povinnosti uhradit PDS způsobenou škodu, pokud by kterýkoliv z uvedených
údajů či kterékoli z jimi učiněných prohlášení bylo nesprávné, neúplné nebo nepravdivé. 

ZA ŽADATELE

V   DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE     PODPIS (RAZÍTKO)

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE (uveďte pouze v případě, že dochází ke změně připojovaných spotřebičů)

PŘÍKON / VÝKON SPOTŘEBIČŮ PRO PŘIZNÁNÍ DVOUTARIFOVÉ DISTRIBUČNÍ SAZBY

Ohřev vody (TUV) – akumulační    kW       Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)     kW

Akumulační topení      kW       Tepelné čerpadlo (dotop)     kW

Přímotopné topení (přenosné přímotopy se neuvádí)     kW       Tepelné čerpadlo (topný výkon)     kW

Elektromobil (příkon dobíjení)   kW

POTVRZENÍ O VYDÁNÍ ZPRÁVY O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE (pokud není přiložena samostatně)

Revizní technik tímto potvrzuje, že zařízení odpovídá připojovacím podmínkám příslušného PDS, je v souladu s technickými normami, právními 
předpisy a technickými podmínkami připojení vydanými pro uvedené odběrné místo (požadované údaje jsou v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 
33 2000-6) a připojované zařízení je schopné bezpečného provozu.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA

TELEFON (MOBIL)*              E-MAIL*

EVIDENČNÍ ČÍSLO OSVĚDČENÍ            IČO*

ZPRÁVA O REVIZI VYPRACOVANÁ DNE            ČÍSLO*

POVINNÉ PŘÍLOHY

 PDS odsouhlasená projektová dokumentace provedení mikrozdroje aktualizovaná podle skutečného stavu
(není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz www.cezdistribuce.cz/schemata) 

 Zhotovitelem (montážní firmou) potvrzená příloha Chování výroben v síti, která je součástí smlouvy o připojení

 Instalační dokument výrobního modulu A1, potvrzující soulad výrobního modulu s požadavky RfG

* nepovinný údaj

ZA ZHOTOVITELE

V   DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE     PODPIS (RAZÍTKO)
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