
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*

 zJednoduŠené připoJení novĚ nainstalovaného miKrozdroJe 
(do 10 kW, bez licence, bez možnosti dodávat přebytky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy) 

 zmĚna parametrŮ dříve připoJeného miKrozdroJe v reŽimu zJednoduŠeného připoJení 
(do 10 kW, bez licence, bez možnosti dodávat přebytky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy)

skupina Čez                www.cezdistribuce.cz

zápis
o izolačním zakrytí venkovního vedení  

nízkého napětí (do 1 kV – dále jen vedení nn)   

čsn en 50110-1 a Pne 33 0000-6 v platném znění

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 uzavření/změnu smlouvy 

pro zjednodušené připojení mikrozdroje

*povinné údaje pro elektronický způsob komunikace včetně uzavření smlouvy o připojení v elektronické formě

VOLBA ZPŮSOBU KOMUNIKACE MEZI PDS A ŽADATELEM VČETNĚ VOLBY ZPŮSOBU UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

PDS tímto upozorňuje Žadatele na skutečnost, že veškerá komunikace uskutečněná na základě řádného podání této žádosti Žadatelem bude 
mezi PDS a Žadatelem standardně probíhat v elektronické formě a že veškerá právní jednání, která budou PDS a Žadatelem činěna na základě 
řádného podání této žádosti Žadatelem, budou činěna v elektronické formě, a to včetně uzavření smlouvy o připojení.

Bližší podrobnosti ke standardnímu elektronickému způsobu komunikace a standardnímu elektronickému uskutečňování právních jednání 
včetně procesu elektronického uzavření smlouvy o připojení nalezne Žadatel na www.cezdistribuce.cz v Pravidlech pro elektronické uzavírání 
smluv upravujících připojení k distribuční soustavě.

Nesouhlasí-li Žadatel s výše oznámeným standardním elektronickým způsobem komunikace a standardním prováděním právních jednání
v elektronické formě, pak je nezbytné, aby svůj nesouhlas vyjádřil na následujícím řádku.

zaškrtněte pouze v případě, že nesouhlasíte s elektronickým způsobem komunikace s PDS jakož i s prováděním právních jednání
v elektronické formě, a to včetně uzavření smlouvy o připojení v elektronické formě

Pokud bude Žadatelem vyjádřen nesouhlas s elektronickým způsobem komunikace s PDS jakož i s prováděním právních jednání v elektronické
formě, a to včetně uzavření smlouvy o připojení v elektronické formě, pak bude návrh smlouvy o připojení zaslán v papírové podobě na adresu 
uvedenou Žadatelem.

osoBa oPráVněná Pro tecHnické ZáleŽitosti (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

Jméno, příJmení, titul

mobil        E-MAIL

adresa Pro Zaslání smlouVY/VYJádŘení k Žádosti  (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)

 zaŠKtnĚte v případĚ, Že poŽaduJete na tuto adresu zasílat veŠKerou Korespondenci spoJenou s touto Žádostí 

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

ulice  č. p. / č. o. psč

obec  místní část

odBěrné místo    ean

ulice  č. p. / č. o. psč

obec  místní část

č. parcelní (u novostavby)  Katastrální území (u novostavby)
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA A MIKROZDROJE

HODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM   1-FÁZOVÝ  3-FÁZOVÝ      A 

NAMĚŘENÁ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ K DS (hds apod.) Ω

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE    1-FÁZOVÉ  3-FÁZOVÉ

Rezervovaný výkon mikrozdroje v režimu zjednodušeného připojení je vždy 0 kW.

STÁVAJÍCÍ INSTALOVANÝ VÝKON MIKROZDROJE                   kW    POŽADOVANÝ INSTALOVANÝ VÝKON MIKROZDROJE               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

TECHNICKÉ ÚDAJE MIKROZDROJE         TECHNICKÉ ÚDAJE AKUMULACE (je-li instalována)

Typ FVE panelů             Stávající kapacita                           kWh

Počet panelů    Výkon 1 panelu     kW   Požadovaná kapacita                        kWh

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

Výrobce střídače            Výrobce střídače

Výkon střídače           kW   Výkon střídače                          kW

DRUH MIKROZDROJE   fve na objektu  fve volně stojící  vodní  větrná  plynová a spalovací  ostatní/kombinovaná 

 jiný typ:

GENERÁTOR  asynchronní  synchronní  se střídačem  fotočlánkový se střídačem a s připojením  1-fázovým  3-fázovým

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

 Projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje
(není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz www.cezdistribuce.cz/schemata) 

* nepovinný údaj

 

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

UPOZORNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ ŽADATELE A ZHOTOVITELE

a) Žádost bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení mikrozdroje k distribuční soustavě PDS podle zákona č. 458/2000 
v platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.

b) Před podáním žádosti o změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje je nutné, v případě potřeby, realizovat úpravy 
elektroměrového rozvaděče tak, aby byly pro montáž elektroměru typu B zajištěny požadované rozměry v souladu s 
podmínkami pro odběry C, D, jejichž aktuálně platné znění je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Úpravy elektroměrového rozvaděče 
realizuje na své náklady Žadatel.

c) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy 
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.

Sb., 

Připojovacími 

České republiky
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d) Žadatel potvrzuje že má k připojení odběrného zařízení s mikrozdrojem souhlas vlastníka(ů) dotčené nemovitosti.
e)  Nutnou podmínkou pro elektronický způsob komunikace s PDS jakož i pro provádění právních jednání v elektronické formě, a to vč. 

uzavření smlouvy o připojení v elektronické formě, je řádné uvedení e-mailu a mobilu Žadatelem v žádosti. Pokud Žadatel řádně neuvede 
v této žádosti svůj e-mail a mobilní telefonní číslo, tak komunikace mezi PDS a Žadatelem a rovněž veškerá právní jednání včetně 
uzavření smlouvy o připojení budou vždy shodně uskutečňovány papírovou formou a nikoli elektronicky, a to bez ohledu na případnou 
opačnou volbu učiněnou Žadatelem v této žádosti.

f) PDS je oprávněn od žadatele požadovat doplnění žádosti. PDS si vyhrazuje právo, že v případě potřeby doloží žadatel / zhotovitel výrobny
na vyžádání veškeré doklady, na základě kterých byla vyhotovena tato žádost.

g)  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, a že odběrné místo 
vč. instalovaného mikrozdroje a elektroměrového rozvaděče) je provedeno v souladu s Připojovacími podmínkami a Pravidly provozování 
distribuční soustavy.

h) 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.

www.cezdistribuce.cz

ZA ŽADATELE

V   DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE     PODPIS (RAZÍTKO)

ZA ZHOTOVITELE

V   DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE     PODPIS (RAZÍTKO)
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