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Doplňující technické podmínky připojení 
Hlavníjistič musí odpovídat normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947, mít vypínací 
charakteristiku „B“ a nezáměnné označení jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva 
ovládací páčky). 

V případě použití nového hlavního jističe bude jeho montáž zajištěna a uhrazena Žadatelem. 
Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem. 

vv vv Merení elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Merení bude přímé typu C podle 
vyhl. Č. 82/2011 Sb., novelizovanou vyhl. Č. 476/2012 Sb. V platném znění. Pro nová nebo 
rekonstruovaná odběrná místa musí být elektroměrový rozvaděč, V němž bude instalováno 
měřicí zařízení, umístěn na místě trvale přístupném Z veřejného prostranství a musí být k 
montáži elektroměru připraven. Jeho provedení musí být v souladu s ČSN EN 61439-1 a ČSN 
ISO 3864 a S " Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a 
malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí" v platném znění (naleznete na 
vvww.eon-distribuce.cz). Elektroměr dodá Provozovatel DS. 

Připojení Hlavního domovního vedení k Distribuční síti a vstup (zásah) do přípojkové skříně 
smí provést pouze Provozovatel DS po dokončení přípravy odběrného místa ze strany Žadatele 
dle dokumentu „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav“ umístěném na 
webu Provozovatele DS www.eon-distribuce.cz. 
Žadatel požadující připojení nebo odpojení hlavního domovního vedení (popř. manipulaci 
s pojistkami a výzbrojí přípojkové skříně) je povinen tuto žádost nahlásit na bezplatné lince 
Provozovatele DS Tel: 800 77 33 22. 

Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy 
O distribuci elektřiny a Smlouvy o dodávce elektřiny nebo Smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo. 

Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle 
PNE 33 0000-1, soustava TN-C. Odběrná el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat, 
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, požadavky ČSN 33 2000-4-41. 
Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční sít' chráněna 
dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporučuje použít v instalaci Žadatele 
vhodnou ochranu proti přepětí podle ČSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5. 
Žadatel je povinen dle § 28 Energetického zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění, provádět 
dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních 
účastníků trhu s elektřinou. Celkové zpětné vlivy na distribuční síť způsobené provozem 
odběrného místa musí být v mezích předepsaných normami PNE 33 34 30-0 až PNE 33 34 30-6 
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Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovanýchjedním odběratelem Z distribuční soustavy 
stanovuje PNE 33 34 30-0. Provozovatel DS upozorňuje především na tyto vlivy: 
Flikr - limity pro jednoho odběratelejsou: 

Plt = 0,4 dlouhodobá míra vjemu flikru 
Pst = 0,6 krátkodobá míra vjemu flikru 

Nesymetrie napětí - výsledná hodnota stupně nesymetrie - k(u) < 0,7 %. 

Vyšší harmonické - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být dle 
PNE 33 3430-0. 
Kolísání napětí - změny napětí musí být omezeny na 3 % Un, maximální přechodné změny 
na 4 % Un. 
Zpětné vlivy na HDO - rušivé napětí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí 
překročit 0,1 % Un, u vedlejších kmitočtů +/- 100 Hz od frekvence HDO hodnotu 0,3 % Un. 
V případě, že bude požadována dvoutarifová sazba, je nutno zajistit příslušná technická opatření 
(blokování spotřebičů, zapojení měřící soupravy a podobně) dle cenového rozhodnutí ERU 
a podmínek dodávky zákazníkům ze sítí nízkého napětí.


