žádost

o uzavření/změnu smlouvy o připojení
v souvislosti s připojením mikrozdroje
k distribuční soustavě nn
(provozovaného bez licence v souladu s § 28, odst. 5 a 6 EZ)
 ZJEDNODUŠENÉ PŘIPOJENÍ NOVĚ NAINSTALOVANÉHO MIKROZDROJE (ZDROJE DO 10 KW PROVOZOVANÉHO BEZ LICENCE) 1)
 ZMĚNA PARAMETRŮ DŘÍVE PŘIPOJENÉHO MIKROZDROJE V REŽIMU ZJEDNODUŠENÉHO PŘIPOJENÍ 1)

D

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 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 |

Zákaznické číslo

číslo elektroměru

Žadatel
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
datum narození / ič

DIČ CZ

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

PSČ

sp. zn.

zapsaná v OR / ŽR vedeném
zastoupená
telefon
E-mail
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení

Titul

telefon

mobil

PSČ

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.

OBEC

místní část

ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)

EAN OM

ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

Č. parcelní (u novostavby)

Katastrální území (u novostavby)

Patro

Číslo bytu

PSČ

PSČ

Upřesnění místa odběru

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
STÁVAJÍCÍ hlavní jistič před elektroměrem

 1-fázový

 3-fázový		

A

NAMĚŘENÁ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ K DS (HDS apod.)					
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE	

 1-fázové

Ω

 3-fázové

ODBĚRNÉ MÍSTO S MIKROZDROJEM JE SCHOPNO OSTROVNÍHO PROVOZU

 ANO	

 NE

V OM JSOU INSTALOVÁNY BATERIE PRO AKUMULACI VYROBENÉ ELEKTŘINY
 ANO:

kapacita stávající

kWh, kapacita požadovaná

kWh

 NE

specifikace mikrozdroje
Stávající instalovaný výkon mikrozdroje

kW

Požadovaný instalovaný výkon mikrozdroje

kW

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

skupina Čez

Linka 800 850 860

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  1f  3F

Štítkové údaje jednoho generátoru/ střídače
(V případě existence více typů zařízení doplňte samostatnou přílohou, která obsahuje níže uvedené parametry)

Vyplňte vždy:

Účiník generátoru cos ϕ

Typ generátoru/střídače

Počet generátorů/střídačů

Výrobce

Rok výroby

Jmenovité napětí Un

[kV]
[kVA]

Zdánlivý výkon Sn

Jmenovitý proud In

[A]

Jmenovitý činný výkon Pn

[kW]

Vyplňte pro všechny typy kromě FVE:
[kVAr]

Rozběhový (zapínací) proud Ia

[A]

Vyplňte pouze pro FVE:

Počet panelů

ks

Typ panelů

Jmenovitý výkon panelu Pn

Proudy harmonické dle ČSN 33 3430–1    ANO    NE

Řídící frekvence střídače    vlastní

Jmenovitý jalový výkon Qn

povinné PŘÍLOHY

[W]
 síťová

 
REVIZNÍ ZPRÁVA OM S PŘEDMĚTEM REVIZE INSTALACE MIKROZDROJE A S NAMĚŘENOU HODNOTOU
IMPEDANCE PORUCHOVÉ SMYČKY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ MIKROZDROJE OBSAHUJÍCÍ:

			

 
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ MIKROZDROJE DO OM VČETNĚ ZAPOJENÍ

		

 TYPY, PARAMETRY A NASTAVENÍ HODNOT OCHRAN

AKUMULACE (je-li instalována)

VYSVĚTLIVKY
1) 	Hodící se označte křížkem.
Tato žádost je určena pro případy, kdy je v OM v souladu s § 28 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. již nainstalován mikrozdroj (zdroj do 10 kW
provozovaný bez licence). Pro případy, kdy mikrozdroj není dosud do OM instalován, podejte Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí.
POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PDS podle
zákona číslo 458/2000 Sb., 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 k DS je nutné, v případě potřeby, realizovat úpravy
elektroměrového rozvaděče tak, aby byly pro montáž elektroměru typu B zajištěny požadované rozměry v souladu s Připojovacími 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 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 společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
d)	PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.

PROHLÁŠENÍ Žadatele
Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti, a že má k připojení odběrného zařízení
s mikrozdrojem souhlas vlastníka(ů) dotčené nemovitosti. Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném
rozsahu pro náležité posouzení této žádosti. Dále prohlašuje, že OM (včetně instalovaného mikrozdroje a elektroměrového rozvaděče) je provedeno
v souladu s Připojovacími podmínkami a Pravidly provozování distribuční soustavy.
ZA Žadatele
V 		

dne

Jméno, příjmení, funkce		

skupina Čez

Podpis (razítko)

Linka 800 850 860

