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Smlouva o připojení odběrného plynového zařízení
k distribuční soustavě č. 15010538

uzavřená v souladu sc zákoncm č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném 7j]ěni a jeho
prováděcími předpisy mezi

Žadatelem

Finna: ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni
Sídlo: Husova 143, Třcboň l, 379 01 Třeboň
IČ: 70978956 DIČ: CZ70978956
Zástupce vc věcech smluvních: PhDr. . řcdite1
Adrcsa pro zasíláni písemnosti:
Husova 143. Třeboň ĺ, 3 79 Of Třcboň

a
Provozovatejem distribuční soustavy (dále jen ,,Provozovatel DS")
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F A Gcrstncra 2151/6, České Budějovice 7, 370 OL České Budějovice
Zápis v OR: Krajský soud v českých Budějovicieh, oddíl B, vložka 1772
TČ: 28085400 DIČ: CZ280854ÓO
Zastoupená společností:
E.ON Česká republika, s.r.o.
Sídlo F. A. Gcrstncra 2í 5 1/6, České Budějovice 7, 370 Of České Budčjovice
Zápis v OR: Krajský soud v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066
ic: 25733591 DIČ: CZ25733591

Zástupce:
ve věcech smluvních:
vc věccch tcchnických:

, Standardnl připojeni
, Regionálni správa zemního plynu

F. A. GcrsWera 21 51/6, 370 O l ČcskC Budějovice
T

Bankovní spo.jcni: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
variabifní svrnbd: 15010538
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I. Předmět smlouvy

l) Přcdmětcm smlouvy jsou dále uvedené závazky a práva obou smluvních stran, jcjichz účclctn
.je úprava podmínek:
a) zřízeni nového odběrného místa pro Zadatcle včetně zřízeni a napojeni plynovodní přípojky

k distribuCni soustavě pro odběr typu Maloodběr l Domácnosti (dále jen připojeni),
b) provozu, údrZby a obsluhy připojcni a odběmCho plynovCho zařízení žadatele a umožněni

dodávky zemního plynu do odběmCho místa žadatele.

IT. Technické podmínky připojení

Adresa odběmčho místa: Husova 125, 379 01 Třeboň
číslo odběmCho místa: 3610479861
Maxiinálni hodinový příkon: 123 kW
Maximálni denní pevná rczcrvovaná distribuční kapacita: 278 m4den
Předpokládaná spotřeba ZP: 3000 m'/rok
Jcdná se o odběrné plynové zařízeni: NovC
Opcracc s přípojkou: Stávající
EIC kód: 27ZG900ZI022781R

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě:

- l. Typ měřeni odběru"zemního plynu:
Typ plynoměru: BK G6 V2
Umístění měření: v pilíři na hranici pozemku
Přetlak: 2.00 kPa
Počct stávajících plýnon]ěrů: O
Počet dcmontovaných plynoměrů: O
Počet nových plynoměrů: l
Charakter odběru: Otop

2. Souviscjíci technické údaje:
Plynovod - materiál dimcnze: PE D 90
přípojka - matcriál diincnzc: PE D 40
HUP - typ: zcmní uzávěr PE
HUP - dimenze: DN 32 (5/4")
HUP - umístěni: v zcmnim provedcni přcd hranicí pozemku
Aktuální tlak na HUP: 100.00 kPa
Max. tlak na HI.jP: IDO kPa

3. Soupis plynovodních spotřcbičů:
lOzn.t:rů plync:vého spQtřebiOe
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4. Poznámka, zvláštni ujednání:

III. Doba trvání smlouvy
l. Provozovatel D'S se zavazuje za přcdpokladu řádného a včasného splněni povinnosti ze strany

Žadatele připojit zařízeni Žadatele kc své distribuční soustavě v termínu do 2 měsíců Qd data
uzavřcni této Smlouvy.

2. Tato smlouva sc uzavírá na dobu ncurčitou. Smlouvu lzc ukončil písemnou listinnou dohodou
smluvních stran. Srnlouva může být ukončena piscmným odstoupením v listinnC podobě
v případě podstatného porušeni povinnosti druhou. stranou. Smlouva je předčasně ukončcna
uplynutirn 36 měsíců od tcmiínu připojeni sjcd.nanCho v této smlouvě v případě. Ze v této lhůtč
nebude uzavřena smlouva o sdružených sIuZbách dodávky plynu nebo smlouva o distribuci
plynu pro odběmC místo, jehož připojcní jc přcdtnětem tCto smlouvy.

3. Žadatel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, žc má k připojeni svého odběrného
plynového zařízeni k distribuční soustavě, jejímž ma.jitelem je Provozovatel DS, souhlas
vlastníka dotčenC nemovitosti.

IV. Měření dodávek plynu a jeho spotřeba
l. Odběr zctnního plynu je měřen podlc údajů měřícího zařízeni, které je vlastnictvím

Provozovatele DS a je uvedeno v ČI'. IT.
2. Provozovatel DS rozhodujc o typu a velikosti měřícího zařízení, tlaku při měřeni, způsobu

přepočíu spotřeby zemního plynu na standardní podmínky a o umístěai měřícího zařízeni a
zároveň odpovídá za .jeho nictrobgické zajištění.

3. V případě, že bude Provozovatelem DS vyměněno měřidlo (jedno z měřidel) uvedené v čí. IT
odst. l, je Provozovatel DS oprávněn upřesnit Smlouvu formou Přílohy, avšak pouze q ty
skutečnosti, které budou ovlivuěny výměnou měřidla s tím, žc takováto změna je účinná
ode dnc vlastního provedení výměny měřicího zařízení.

4. Zadatel sc zavazuje využívat odebraný zemní plyn pouze pro jeho spoúebu v zařízeních
pro konečnC využití plynu, která jsou uvedena v ČI. JI odst. 3.

5. V případě změny plynových spotřebičů nebo .jcjich příkonu uvedených v či. II odst. 3, které
mají vliv na maxiniální a minimální hodinovou kapacitu, jc Žadatel povincn požádat o novou
Smlouvu o připojeni. V piscmnC žádosti doručené Provozovatcli DS ncjnicnč 30 dnů
před požadovanou změnou uvedc skutečnosti, ktcré budou ovlivněny zrněnou plynových
spotřcbičů. Žadatel se zavazujc neuvCst zrněnu plynových spotřebičů do provozu
před uzavřením nové Smlouvy q připo.jcni. Dále sc Žadatel zavazuje umožnit Provozovateli
DS provést dostatečnou kontrolu skutečnosti, na základě kterých dochází k uzavřciň nové
Smlouvy o připojcmi. a (o v dostatcčnéni předstihu přcd uzavřením smlouvy.

6. Pro kontrolu všech údajů uvcdeuých ve Srnlouvě o připojení .je Provozovatel DS oprávríčn
kdykoli provést kcmtroĹni odečet oa měřicím zařizcni uvcdenCm v ČI. [j.

7. Pokud bnde změna plynových spotřcbičů nebo .jejich příkonu takového rozsahu, že ncbude tnit
vliv na posky{ovaI](Rl kapacitu, budc žadatel postupovat dle příslušných pQcíminek vydaných
pro tcnfo účel Prcwozovatekm DS (T'ochnínky připojcní).

'cl



V. Práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení připojení

- l. Žadatel se zavazujc v případě nové píynovodni přípojky:
a. zajistit v souladu s žádosti o připojcní a jcjim vyhodnoccni vypracováni projektovC

dokumentacc na přípojku, hup a plynoměr (příp. regulátor) a předat jedno její
vyhotovcni ke schválcní oblastnímu technikovi Správy sitě plyn spolcčmsti ĚON Česká
republika, s.r.o.

b. zajistit vcŠkcrá správni rozhodnutí (např. územní souhlas, stavební povoleni, kolaudační
rozhodnuti) potřebné k vybudování plynovodní připQiky.

c. zajistit prostřednictvím autorizované organizace s odpovídajícím oprávněním k montáži
vyhrazených plynárenských zařízeni v souladu s projektovou dokumentací a Smlouvou
vybudování přípojky včetně jejího napojcní na DS.

d. zajistit provoZ přípojky. údržbu a opravy tak, aby sc nestala příčinou ohroženi života,
zdraví či majetku osob. Žadatel může písemně poŽádat provozovatclc distribuční
soustavy o provozování přípojky na základě předávacího protokolu.

e. Oznámit dokončení montážc přípojky a vyzvat oblastnibo technika Správy sitě plyn
k provedení přejímky. Po provedení přejímky provede firnia oprávněná k montáži
vyhrazených plynárenských zařízcní napojení přípojky k distribuční soustavě.

2. Dále je Žadatel povinen:
a. Vyzvat prostřednictvím dodavatelé plynu Provozovatele DS k montáži měřicího zařízeni

a předložit mu zápis o tlakové zkoušce a revizi odběmCho plynového zařízcni.
Poskytnout potřébnou součinnost Provozovateli DS v souvislosti s realizaci připojeai
měřicího zařízení a svého odběrného plynovCho zařízeni.

b. zajistit odborné vpuštění plynu do svých odběrných plynových zařízeni a zahájit odběr
(spotřebu) zemního plynu nejdříve v den, kdy bude přistaven (dodán) zcmni plym
k odběru do těchto zařízení na základě přislušnC smlouvy na dodávku a distribuci

" zcmniho plynu.
3. Provozovatcle DS se zavazuje:

a. zajistit Žadateli požadovanou kapacitu odpovídajicí instalovaným plynovým
spotřebičům uvedeným v či. TI této smlouvy, a to po dobu, kdy to právni přcdpisy
ncvylučuji (např. při přerušeni či odpojení).

b. zajistit připojení odběrného plynového zařízcni Žadatcle k distribuční soustavě a
iEľs(a[aci měřícího zařízeni a to do 30 dnů od doručení písemné žádosti Zadatcle a to
za předpokladu doložcni rcvizní zprávy odběmCho plynového zařízení Žadat'ele a
existenci platné Smlouvy o sdružcných dodávkách nebo Smlouvy o dodávce plynu,
na základě které bude dodáván plyn do odběrT}Cl)o místa, ktcrC jc předmětem íäo
smlouvy.

4. Musejí být splněny následující technickC. a bezpečnostní podmínky:
Zákazník sc napojí na stávající přípojku.
Žadatcl bude napojcn přes stáva.jici HUP. Vnitřní rozvod plynu za HUP nebyl posuzován.
za věcnou správnost odpovídá projektant. Při montáZnich pracech na OPZ musí být
dodrZcny přislušnC přcdpisy a normy. ZcjmCna se.jedná o ČSN EN 1775 a TPG 704 01 .
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VI. Práva a povinnosti smluvních stran při zajišt'ování provozu připojení

l. Žadatcľ sc zavazuje:
a, Pro odběr zemního plynu používat pouze měřicí zařízení osazcnC a obsluhované

Provozovatclcm DS a strpěĹ jejich umístěni a za tímto účclem poskytnout nezbytné
užíváni svých plynárenských zařízeni a nemovitosti.

b. Umožnit Provozovateli DS (jím pověřeným osobám) podle .jcho pokynů přístup
k niěřicimu zařízení včetně hlavního uzávěru plynu a k odběrnému plynovCmu zařízeni.

c. Umožnit Provozovateli DS připojit k přislušnCmu plynovCmu zařízení záznamové
zařízení, prostřednictvím kterého bude kontrolní oclečct proveden.

d. Hlásit KaZdou poruchu a poškozcní měřícího zařízeni, včetně porušení plomby,
Provozovatdi DS, a to nejpozději do 24 hodin po qjištěM a zároveň zamczit přistup
k měři'címu zařízeni nepovolaným osobám a vzniku případných škod.

e. Něvystavovat odběrné piynovC zařízcni tlakovým a průtokovým rázům a nepřetěžovat jej
průtokem vyšším než Q max (hodriota na štítku plynovCho zařízení).

t: Zaevidovat bez zbytečného odkladu veškeré dostupné údaje, které jsoumufnc pro výpočet
ncrněřenčho odběru plynu.

g. N"eprovádět Žádné zásahy do měřícího zařízeni bcz píscmnCho souhlasu Provozovatele
DS.

h. Nahlásit Provozovateli DS veškeré výměoy plynových spotřcbičů včetně změny jejich
výkoůu.

VII. Neměřeríý a neoprávněný odběr zemního plynu
1. Dojde-ti k závadě na-měřícím zařízení ucbo nebude-li tj1ěřeni prováděno vůbec, jde o případ

neměřeného odběni zeniního plynu, nejde-li o případ neoprávněnCho odběru zemního plynu.
Množství zemního plynu odcbranCho v období nerněřenCho odběru sc vypočte na základě
dostupných údajů a při nédostatku dostupných údajů způsobem stanoveným v obecně
závazných právních předpisech a Řádu účinných v první den poruchy měřícího zařízení, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. V případě neoprávněnCho odběru zemního plynu se vypočte množství takto odcbranéhQ
zemního plynu včetně následné náhrady škody v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a Řádu účimých v první den (skutečný nebo stanovcný) neoprávněného odběru
zemního plynu, pokud sc smluvní strany nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osobních údaju
ĺ Žadatcl ncbo osoba oprávněná jcdnat za Žadatele prohiaŠuje a podpisem této smlouvy

potvrzu.je, že jej již Provozovatcl DS iiňormoval o zpracování osobních údajů prosÉřc(lnictvím
příslušnC žádosti nebo forinulářc přcdcházejiciho uzavření tCfo Smlouvy.

2, Veškeré inf"ormace o zpracováni osobních údajů Žadatele, osoby oprávněnC jednat za Žadatelc
a dalších osob, ktcrC souvisí s touto Smlouvou, jsou trvalc dostupnC na w\w\'.con-distribucc.cz
v sekci Ochrana Qsc)bních úda.jů.
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IX. Závěrečná ustanovení
l. Práva a povinnosti smluvních stran se řidl vc věccch ncupravcných smlouvou takC Řádem

Provozovatele DS (v textu smlouvy dále .jcn .,Řád"). Aktuální znění Řádu je dostupné
na www.eon-distribucc.cz.

2. VeškcrC změny a dodatky tCto smlouvy jsou platnC. pouze za přcdpokladu, žc dohoda o nich .je
provedcna v píscmnC formě a oboustrannč podepsána.

3. V případě, Zc údaje, dokumenty a prohlášcní poskytnutá Zadateiem Provozovateli DS do data
uzavřcní tCíO smlouvy se ukážou být nepravdivými či ncúplnými a tyto skutečnosti budou mít
významný vliv na pIrtění této smlouvy zc strany Provozovatele DS, je Provozovatel DS
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Smlouva je uzavřena 7ä předpokladu, že Žadatel do l 2 měsíců od doručení návrhu Smlouvy ji
zašle zpět Provozovateli DS podepsanou. Jiná forma přijeti návrhu Smlouvy není možná.
Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či
odchylky, k uzavření Smlouvy nedojde-

15 -11- 2018Brno, dne:
Za I'rovozovatek DS:

v n'eŠb"j/ , dne:
Za Žadateic:

21 -11- 2018

Vedoucí Standardního připojení
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