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Smlouva o připojení  k distribuč ní  soustavě z napětbvé  hladiny ní zké ho napětí  č . 9ool798427

uzavřená v souladu se zákonem č .458/2000 Sb., energetichý zákon v platné m znění a jeho prováděcí mi předpisy mezi

Žadatelem
š vehtova střední  š kola potytechnická Pro stějov
Sí d[o: nám. Spojenců  2555lt7 ' Prostějov, 796 01 Prostějov
lČ :  00566896. DlČ : czo0566896
Adresa pro zasí lání  pí semností :

nám. SpojencŮ 2555I17 , Prostějov, 796 01- Prostějov

a

Provozovatelem distribuč ní  soustavy (dáte jen ,,Provozovatel DS'')

EG.D, a.s.

Sí dto: Lidická 1-873/36, Č erná Pote, 602 O0 Brno
Zápis v OR: Společ nost je zapsána v obchodní m rejstří ku vedené m Krajslcým soudem v Brně, v oddí tu B, vLož ce 8477
lČ :  28085400 DlČ : CZ28O85400

l. Předmět smlouvy
Předmětem té to smlouvy je:

L)ZávazekProvozovatele DS připojit za sjednaných podmí nek ke své  distribuč ní  soustavě zaří zení  Žadatete pro odběr

elektřiny (dáte jen ,,zaří zení " nebo také  ''odběrné  mí sto'') a zajistit rezervovaný pří kon dte č tánku ll. té to smlouvy.

2)ZávazekŽadatete uhradit Provozovateli DS podí t na náktadech spojených s připojení m a se zajiš tění m pož adované ho

pří konu (dále jen ,,podí t na oprávněných náktadech'') dle té to smlouvy.

l!. Technické  podmí nky připoiení
Adresa odběrné ho mí sta: Vojáč kovo nám. 2945l4,796 o1- Prostějov

Rezervovaný pří kon (tj. jmenovitá hodnota hlavní ho j istič e před elektroměrem v A):

Stávají cí  hodnota: 3 x 160 A
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 3 x 400 A
Charakteristika j istič e:  Typ B

Napětbvá ú roveň: 0'4 kV (NN)

Typ sí tě:  TN-C
Typ odběru: Zákazní k NN podnikate[  - trvalé  připojení

Charakter odběru: T4

Na odběrné m mí stě bude cetkový instalovaný pří kon: 210 kW
z toho bude:

osvětlení
Standardní  spotřebič e do 16 A
(3,5kw)
E[ektrické  vaření
Klimatizace

2kw
3kw

L92 kW
l_3 kw

o

N

o
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N

Stupeň zajiš tění  kvatity a spolehlivosti dodávky elektrické  energie:

Standardní stupeň daný ptatnými č s. normami a právní mi předpisy v době podpisu té to smlouvy (vyhtáš ka č .540/2005
Sb. v ptatné m znění ' Pravidla provozování distribuč ní  soustavy, Č sru rN 50] -60 a souvisejí cí  normy a předpisy).

Způ sob připojení  zaří zení  k distribuč ní  soustavě:
a) Mí sto připojení :  Stávají cí  rozvaděč  NN v distribuč ní trafostanici Prostějov Partyzánská 1.

b) Struč ný popis způ sobu připojení :  Zaří zení  Žadatele bude připojeno po Úpravě a rozš í ření  distribuč ní  soustavy.

c) Hranice vtastnictví :  Zaří zení  Provozovatele DS konč í  rozvaděč em NN distribuč ní trafostanice Prostějov Partyzánská

1_.

Zaří zení  Žadatete zač í ná kabetovým odvodem směrem od j istí cí ch prvků  v rozvaděč i NN k etektroměrové mu

rozvaděč i.

d)Typ měření :  Měření bude nepří mé  NN - typ B.
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Pravdzdvatelern distribuční sdustatnır {dä|e jen „Prettüzdvatei ÚS'IÍI
EGD, a.s.
sítíınz Lašaa tataíaa. tie-ná and. ada aa aí-nn
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I. Předmět srt'ıidıar'nflíir
Předmetem tata srntduvy ie:
'ii Zatíaae-it Prdtídadtfatele E15 přidajít za sjednaných dddn'ıínek ke sve distribuční sdazštan-e zařízení Ěadatelť: prd ddiťıtfiíı

etet=ˇ.trˇ`ín`~_.nr [dale I'žen „šanřištení“ nebd taíte „ddberne místd"} a aajížštit ."eaerudttantí díí-nzdrı :ií-.š -żlsıni-žu tl. tetd srnldutítt-
Fi Ěauazešt Ěadateie ut`nradít Pıˇdudzduaìelí D5 addíl na naktadetżh sddíenýtżh s dříddefí ıI-í se zají-stenín-ı pdžfadduanížżnd

příkdnu (dale jen „[:íddíi na ddrauneíní'eit fit-'ílflqladt-ťtìif'j dle t'etd I;.n`ılduu";.í`.

|!. Techníeke Ftflvtııdrrıinlłtìír připdjeni
adresa adtťíenıetíd mista: Udjaiívtdud narn. Ěřifl'ltštflt. ì'ÉłEì Ů'Ít Prdsteídv

...r-.I »ft-+1“.- ť'-.`..'é“.`.-.'-.'.šŠ=-ĚĚ-':"fíí. III.. '
Reitewtwanti aříltdn ttí. jmendtfita nadndta ntavnína jističe před' eteifl-.tmrnerern v fu.“
'_-łštt-ítíaííeí 'í'ıddndta 3 it lñü A
Nema nddndta sÉ-.iídru-:ína tdutd snttduvdu: 3 it 4GB A
ĹĹItaraiIiterístíiqa jístıče: TW) B
Naaet'dua L'ırduen“. 0.51. i-:U {NN}
[up síte: [ti-[Í
Typ ddtìeru: Ěaítnrníiš NN |Liddní|flıatel trvale nřitııftíı'řn'
Charakter' ddlľíeru: T5:
Na ddbeınern rnístř-.i bude celku-ut? ínstaidusntí příadn: 210 kW
I tdhd bude:
Usuetlen' E íflż'dt*
Standardní spdtřebíće dd 15 t-"t É fl.i.-"n.-“
[3.5LtWÍí
Elektríıìifle '-.faí'ení 19.2 n."-
Kiíntatífaíze id einřt'f

Stupeň Iajístení ituatítz.ť a spdtehlíudstí dddauaju eteìI-:trítťite energie.“
Star'tdaı'dní stupen daný diatnąkrní rs. ndr ı`nan`íí a pra-.trıírı'ıı :Jí'edpísy' u ddbe pddpísu teta strıtduut.í [vyhlaslta ÉEHÍLUE'ĚC'UE-
Sid. I.“ diatnern antˇjníI Pravidla tjı"t`í~.íd.=_'d“-„“t-i."iı distríizíuriní sdustauy, ČSiI-J Eľ'IJ Sült'jü a sdutíísejítıí ndrrrıą; a dřetJaísfl
Ipüsdb připdjeni Iařizeni l-t distribuční sdustavë:

si Místd uřípdjení: StattajíLT-í "dauadëč NN *.f' dístr“-'i:=ućrıí tí'atdstaníei Ptdstıëiídfi.“ Partyaansëta 1.
hjı Stručný pdaís edĹ'ısdbu |3~říadjení: .Žařizení Ĺadaìeie bude příddiend dd uaratíë a "dašíření dí 'tt'í'duční sdustavy.
tıi Hranice vlastnictví: Zařízení iľ'tdtídz'daateie US kdníří tdzuadečem NN distribuční tí'aidstarìítìe I-Í'ıˇdstëjdt.“ Pat-tazansita

'í
Zaříľeni datele IaČtí-na kabetduzłnì dduddem smerern dd j'stíeíısn prtdtů u ı'dtuadečí NN i: elektrdntěrdve'ntu
rdzuadëči

lìıiTtflüfirntšıˇfierıá:J'tí"n=1'“í"t-_`-nibuderízeíżíiˇ'I'nie NN -- typ B.
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Budou použ ity měřicí transformátory proudu s převodem 400/5.
e) Umí stění  měření :  Měření bude umí stěno ve stávají cí m odběrné m mí stě Žadatete.

f) Souvisejí cí technická opatření :  Bude provedena následují cí  ú prava distribuč ní sí tě:  v distibuč ní trafostanici Prostějov

Partyzánská 1 bude provedena výměna transformátoru 400kVA za nový typu 630kVA.
lnvestorem té to stavby bude Provozovatel DS. Toto zaří zení  zů stane po vybudování ve vlastnictví  Provozovatele DS.

Žadatet zajistí na své  náktady montáž  jistič e, jehož  hodnota je sjednána Ve smlouvě o připojení a kontrolu dimenze
pří vodní ho kabelu z rozvaděč e NN v trafostanici k rozvaděč i měření . Montáž  j istič e a kontro[u pří vodní ho kabelu

Žadatet zadá k provedení  odborné  elektroinstalač ní  firmě.

Datš í technické  podmí nky připojení  zaří zení  Žadatete k distribuč ní soustavě Provozovatele DS isou uvedeny v Pří loze č . 1,

která tvoří  nedí lnou souč ást té to smlouvy.

lll. Termí n připojení  zaří zení  k distribuč ní  soustavě
1) Provozovatet DS se zavazuje připo.iit zaří zení  Žadatete specifikované  v č t. ll. té to smlouvy ke své  distribuč ní soustavě

v termí nu do 10 měsí ců  od uzavření té to smlouvy za předpokladu, ž e:

a) Žadatet řádně a vč as splní  veš keré  své  závazky z té to Smlouvy,

b) nenastane překáž ka v době podpisu smlouvy neznámá, kteráztí ž í  realizaci stavební ch a technichich opatření

v distribuč ní  soustavě zajiš tbvaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dáte jen ''Stavba"), zejm. jde

o nepří znivé  ktimatické  podmí nky v zimní ch období ch,

c) osoby s vlastnickým nebo j iným věcným právem k nemovitostem dotč eným realizací  Stavby č i realizací  samotné ho

připojení umož ní  Provozovateli DS Stavbu a připojení  prové st, zejm. dojde k ú spěš né mu projednání věcných břemen,

d) budou splněny veš keré  zákonné  předpoktady realizace Stavby a samotné ho připo| ení , zejmé na splnění předpoktadů

dle zákona č . L83/2006 Sb. Stavební ho zákona v platné m znění , do 15.07.2021", pokud tato smlouva dále nestanoví
j inak.

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termí nu připojení  uvedené ho V tomto č tánku a dáte

má právo na změnu technických podmí nek řeš ení  připojení  zaří zení  v pří padě, ž e nebude splněna některá z podmí nek

stanovených v odst. 1 tohoto č tánku. Provozovatel DS uvědomí  Žadatele o jednostranné  změně termí nu připojení  nebo

o jednostranné  změně technických podmí nek připojení poté , co se o nesplnění dané  podmí nky dozví .

lV. Podí t Žadatete na oprávněných nákladech
1) Žadatet se zavazuje uhradit Provozovateli DS podí t na oprávněných nákladech, jehož  výš e je stanovena v souladu

s vyhláš kou č . 1-6/2016 Sb., o podmí nkách připoiení  k elektrizač ní soustavě v platné m znění .

Podí l Žadatele na oprávněných náktadech č iní :  12o ooo Kč
2) Úhrada podí [u na oprávněných nákladech je sptatná na ú č et Provozovatele DS 

takto:

a) záloha ve výš i 50 %  z hodnoty podí lu na oprávněných nákladech, t j. 60 o00 Kč  do 15 dnů  ode dne uzavření  té to

smlouvy
b) doptatek ve výš i 50 o/ , z hodnoty podí lu na oprávněných nákladech, t j. 60 0o0 Kč  do 5 měsí ců  ode dne uzavření  té to

smlouvy. (Druhou č ást platby mů ž ete uhradit jednorázově společ ně s první ).

3) Úhrada podí tu na oprávněných nákladech bude provedena na základě té to smlouvy (nejedná se o ú hradu za zdanitelné

ptnění , proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktura-daňový doktad) a to převodní m pří kazem nebo

slož enkou. Závazekzaplacení je splněn vž dy dnem připsání  č ástky ve sjednané  výš i na ú č et Provozovatele DS, uvedený

v záhtaví  té to smlouvy.

V. Povinnosti smluvní ch stran
J-) Povinnosti Žadatete:

a; Řaone, vč as a ve sjednané  výš i uhradit podí l na oprávněných náktadech dte č t lV, té to smlouvy.

b) Poskytovat potřebnou souč innost a splnit podmí nky stanovené  touto smlouvou vč etně Pří lohy č . 1.

c) Při změnách instalovaných spotřebič ů  v rámci platné ho rezervované ho pří konu konzultovat s Provozovatelem DS

připojování spotřebič ů , u nichž  tze předpoktádat ovlivňování sí tě v neprospěch ostatní ch odběratelů . Jde zejmé na

o spotřebič e s rázovou, kolí savou č i netineární č asově proměnnou charakteristikou odběru etektřiny, motorů  s těž kým

rozběhem, kotí saým odběrem elektřiny nebo s č astým zapí nání m a svařovací ch pří strojů . Připojení  vlastní ho zdroje

etektrické  energie je nutné  vž dy projednat s Provozovatelem DS.

d) Na záktadě výzvy Provozovatele DS upravit na svů j náktad předávací  mí sto nebo odběrné  mí sto pro instalací  měřicí ho

zaří zení  tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zaří zení , jehož  typ stanovuje pří stuš ný prováděcí  právní

předpis.

2) Povinnosti Provozovatete DS:

a) Umož nit Žadateti připojení  zaří zení  specifikované  v č t. ll. té to smlouvy k distribuč ní soustavě a zajistit pož adovaný

rezervovaný pří kon v termí nu uvedené m v č tánku lll. té to smlouvy za podmí nek dte té to smlouvy.

Budcıu pbuěity měřící transřbrmátbry preudu s převedení šlüür'tš.
e} UmístěníI měření: Měření bude umístěna ve stávajícím bdběrněm m'stě Íadatele.
tj Sauvisejíci technická dpatřeni: Bude prdvedena následující uprava distribuční sítě“. v dístibučnl trařcısta níci Pr-as'n.“rfš|c-v

Partyzánská l bude prevedena vyměna transtnrmátbr'u L'lOŰkvzü. za navy typu EvEŰk'vr'l'..
Investcırem tětcı stavby bude F'ravezevatel [215. Tetra zařízení zůstane pb vybudciváıií ve vlastnictví Prevazdvatele lfíš-
Žadatel zt-ıjistıI na sve náklady mentá'ř. jističeI jehciă bedneta je sjednána ve smlciuvě b přianjeni a kentrelu dimenzi;-
přívedníhn kabelu z rdzvaděče NH v traíestaníci k rezvaděči měření. ívldntáě jističe a kentrelu přivddnzˇhe kabelu
Žadatel zadá k prevedeni cıdbbrne elektrdinstalačni řirrně.

Další technicke. pbdminky připejení zařízení Eadatele k distribuční sciustavě prdvnzcvvatele 5- __'seu uvedeny v íľ'říltize č. l.
která tvbří nedilneu seučást [ete smlduvy.

Ill. Termín připojení zařízení k distribuční seustavě
'Jj Prevcrzcivatel IŤJ'E se zavazuje připajit zařízení Ěadatele specií'ikbvaně v č

v terrnir'ıu dn lü měsíců dd uzavřenaI tětb smleuvy za před pcıkladu. ěe:
aj .Žadatel řádně a včas splní veěkere sve závazky z tětti Smlcıuvy.
bj nenástane překážka v dbbě pbdpisu smlciuvy neznámá. která ztiì" realizaci stavebních a technickych bpatřeni

v distribučnıI sbustavě zajíět'civanych Prbvbzcıvátelenz. D5 v suuvíeldsti s tciutcı smlbuveu [dále jen "Stavba"}I zejfn. :dc-
n nepříznivě |flrlimatickě pbtš'minky zimních elsıdcıíjflícnI

.. ll. tětcı srnlršuvy ke sve distribuční scıustavě

cl tistrby s vla .stnickym nebe jinym 'v'ěcnyn'ı právem k nemcıvitestem tlbtčenyrrı realizací Stavby či realizaci sametněhd
|.3řiptijeı`ırr umcıĚni Prbvbzdvateli D5 Stávbu a připbjen? prevest. zejm. tlcıjtre k úspěšnému prcıjednáni věcnycn Inr'emenI

dl budeu splněny veškerá zákcinne předpeklady realizace Stavby a sr-imetfıěhb připdjeni, zejmena splnění předpriírladři
dle zákbna č. ÍLEĚBÍŽŮUE Sb. Stavebnhe zrfılflcna v platněm zneni'r dc- lbüřžüľl. pekud tatc' smlauva dále nestanbví
jinak.
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'a Prdvcizdvatel D5 má právci na jednestranndtı příměřentiu zmč-ntı termínu připdjení uvedeněnb v tamtb článku a dále
má práve na zrněnu technickych pbcmınek řešení ař'pcıjení zarizeni v jçıř'ipadt-ť-I ze nebude splněna některá z pddn'ıinek
stannvenyv'ih v cıdst. l tbhbtb článku. P"I.3ıv'-_ızš:r'-.ratel ÚS uvedeni-m Zadfíttilrj ci jednastrán ne zn ěně terrnšnu pi"íbt'|jt'ní nebe
e I'ed"ıcr-3t:'a=ˇ`ir`~.ě změně technickycn j:ıc-d".`ıin+1'í~: ::Ii"'j3=a_ie-"ıı pcıte. [in se r_`.- i“.-ˇ.-'=.~3._':ıln~Í-Íi'fl“`ıí dane pp-:l'nınky dbzvi.

IU. Pcıdíl Žadatele na eprávněnych nákladech
lj Žadatel se zavazuje uhradit Pravdzevateli [ÚIS j.“.““ťitšil_ na dprávnřv'tych nákladech, jehciĚ vs _Ít- stancıvr-'žna v sciuladn

s vyhlászltbu č. l'ářĚĹlJíá Sb.. c' .Cıbd'nın-r.át'r1 bř'pbjeni k elektr-zač-'i' saustave v :żılatnern znění.
ÉedílŽadatele na eprávněnych nákladech činí: 120 ŰŮŰ Kč ___Irm _. __._* .. . _ _ _ -

2`j LI hrarla pbd'lu na bprávizıěnych nákladech je splatná na ucet Prnvbzcıvatele DĚIJLJ-.ç-łı "'J'Irřir'ď"
1.`ak=.`cı: ' ' u' ' ' '
HJ Šířll'Í-í'l'ě Wii WĚLŠ 5U "ff-ľ- z hddncıly Dedílu na cıprávněnych nákladech. tj. EU ŰÚU Hit. de 15 dnů dde dne utavřeni terc-

srn'tuuvy
by [inplatek ve vyěí 5U -'_!'-_.›“ z hednety pddı'lu na eprávněnych nákladech. tj. '5U üüü Kč de 5 měsíců ede dnnz- Uzavřan; .33.53

smlduvy. '[Uruheu část :Jlatby mužgtçzn UhfaL-jjt jÉŰnŰI.Ĺ-.IEŰUĚ Spüjeënë 5 Drum?

:il Úhrada půdu“ na Úpřfllt'nířflrüh nákladech bude. prevedena na 'základě těte srnleuvy lneietlná se ci úhradu za zdanitelnč-
Inlnzenı] IIIrcıj-ü nebude ze sni-jn? pmmzüvatgjü U5 wätčwwmü hmmm [jañüw dümadì a m Dřevüűmm Důkazem nam

SLÚĚĚHHŰLI' zářaz'říř řřlpıflřlí'm'í l'Í` ÉULŇČ'Ű VĚľ-Ťlí Éí'lŰlTl Dř'í'JEÉII'ˇI" Částky ve siednaně vyŠí na ucet Pravezevatele D5. uvedeníř
v záhlaví teta sinlduvy.

U- Puvinncısti smluvních stran
vinncısti Iadatele::,
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al Éádně. včas a ve .sveıťlnane vyái Lınradit tiddšl na epr'ávněnych nákladech dle čl lv, tetc: sn'ılbuvy.
b'j íˇlbskytbvat pbtřebnbtı seuč'nnbst a splnit pedmínky staneveně tbute smlbuvcıu včetně Přilciny č. l.
c] IFri změnách íı-ıstalevanyctı spetřebščři v rámci platnehe rezervbvaněha příknnu kcınzultdvat s Prevezevatelem U5

nřipdjbváni spetřebíčči. u nicbz lze předbdkládat bvlivñcivání sítě v neprespěch cıstatnícn citíběratelu. .Jde zejmena
ti spcıtřebiče s rázbveu. kdlısaveu či nelínearn' časeve _nrdměnnciu chara kteristikdu tidběru elektřiny, metdru s těz'kym
ı'cizběhemr aalísavym edběrem elektřiny nebe s čas-tym zapínáním a svařevatich _iııřísti'eju. Přìpejenˇ! vlastnihe zdrbje
elektrická energie je nutně vědy prejetlr'ıat s Prdvbzevatelem D5.

dj Na za
zařízení tak. aby Prbvbzbvatel ÚS mdnl nai'istaltivat měřicí zařízení. jeneě typ stancıvuje přísluěny preváděci právní
přecpis.

Ě) vinnesti Prevcızbvatele D51

Íkladě vyzvy Prevezevatele D5 upravit na svůj náklad r_:ıředávaci miste nebe cıdběrne mistb pre instalaci měřiciíirı

a; tlmcıznět Eadateli připcijení zařízení specifilrevanč- v čl- Il- teta smlcıuvy 'vt distribuční scıustávě a zajistit pbzadevany
rezervevany příkcın v termínu Livedent'vn člr'r nku |||- těte smlbuvy za pbdrnínek dle tetb smleuvy.
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eg.d
3) Práva a povinnosti obou smluvní ch stran:

a) Provozovatet DS a Žadatel se zavazují  ří dit aktuátní mi "Pravidty provozování distribuč ní soustavy'' uvedenými
na internetových stránkách Provozovatele DS www.egd.cz.

b) Datš í  práva a povinnosti smluvní ch stran jsou upraveny právní mi předpisy, zejmé na energeticlqim zákonem a jeho

prováděcí mi předpisy.

*  Vl. odpojení  zaří zení  od distribuč ní  soustavy

i t) Provozovatet DS je oprávněn odpojit zaří zení  Žadatele od své  distribuč ní  soustavy:

i a) v pří padě, kdy zaří zení Zadatele nebude odpoví dat pří stuš ným technickým normám a platným právní m předpisů m;
P b) v pří padě, kdy zaří zení  Žadatete bude negativně ovlivňovat parametry kvatity etektřiny v distribuč ní soustavě

Provozovatele DS mimo stanovené  meze;

c) při nedodrž ení  podmí nek připojení  zaří zení  obsaž ených v té to smlouvě.

2) Na mož nost odpojení  zaří zení  od distribuč ní  soustavy bude Žadatet pí semně upozorněn, vč etně poskytnutí  thů ty

na odstranění  probté mu.

Vll. Doba ptatnosti smlouvy a způ soby ukonč ení  smlouvy
1) Smlouva je uzavřena na dobu neurč itou.

2) Kterákoti ze smluvní ch stran má právo smlouvu ukonč it pí semnou listinnou výpovědí s výpovědní  dobou 1 měsí c

od doruč en í  výpovědi protistraně.

3) Smlouvu lze ukonč it pí semným listinným odstoupení m které koliv ze smluvní ch stran V pří padě podstatné ho poruš ení

povinností  druhou smluvní  stranou.

4) Provozovatet DS má dáte právo odstoupit od té to sm[ouvy v pří padě, ž e:

a) Žadatet neuhradi[  ve sjednaných thů tách některou finanč ní  č ástku uvedenou v č lánku lV. té to smlouvy. Toto právo

nálež í  Provozovateli DS nejdří ve tehdy, pokud není  dluž ná č ástka dte č l. lV. uhrazena ani v dodateč né  thů tě 15 dnů

ode dne její  sptatnosti,

b) nebude sptněna podmí nka stanovená v č t. lll odst. 1 pí sm. c) a pí sm. d)té to smlouvy.

5) V pří padech ukonč ení  sm[ouvy bude dosud uhrazená č ástka podí tu na oprávněných náktadech vrácena Žadateti.

To neplatí  v pří padech ukonč ení  smlouvy, kdy Žadatet j iž zač alnebo mohl zač í t č erpat rezervovaný pří kon nebo

v pří padech zániku smlouvy dte odst. 9 tohoto č tánku.

6) V pří padech ukonč ení  smlouvy z dů vodů  na straně Žadatete je Provozovatel DS oprávněn pož adovat po Žadateti

ú hradu veš kerých oprávněných náktadů , které  Provozovatel DS dosud vynalož it nebo které  bude ješ tě nucen vynalož it

v souvislosti s připojení m zaří zení  k distribuč ní  soustavě nebo se zajiš tění m pož adované ho pří konu. V pří padech' kdy

v souladu s odst. 5) tohoto č tánku nemá dojí t k vrácení  dosud uhrazené  č ástky podí tu, je Provozovatel DS oprávněn

pož adovat po Žadateti jen ú hradu č ástky odpoví dají cí  rozdí [u těchto oprávněných náktadů  a j iž  uhrazených č ástek

podí tu.

7) Smtuvní  strany se dohodty, ž e nároky Provozovatele DS dle odst. 6) tohoto č tánku budou přednostně uhrazeny z ptateb,

které  Žadatet Provozovateli Ds j iž  poskytt za trvání  smlouvy, a to jejich započ tení m. Provozovatel DS oznámí započ tení
Žadateti. V pří padě, ž e tyto j iž  poskytnuté  platby ptně nepokryjí  veš keré  nároky Provozovatele DS, uhradí  Žadatet

nedoplatek Provozovateli DS na záktadě předpisu ptatby. V pří padě, ž e nároky Provozovatele DS j iž  poskytnuté  ptatby

nepřevýš í , Provozovatel DS zbytou č ástku po započ tení vlastní ch nároků  Žadateti vrátí .

8) Zánikem smlouvy rovněž  zaniká rezervace pří konu d[e té to smlouvy.

9) V pří padě, ž e nebude uzavřena smlouva o zajiš tění  stuž by distribuč ní  soustavy etektřiny nebo smlouva o sdruž ených

stuž bách dodávý etektřiny pro odběrné  mí sto uvedené  v č t. ll. do 48 měsí ců  od termí nu připojení sjednané ho v té to

smlouvě, tato smlouva, jakož  i rezervace dohodnuté ho pří konu zaniká a to dnem uptynutí  té to thů ty.

10) Sm[uvní strany sjednávají v souladu s S 548 zákona č .89l2oL2 Sb., obč anský zákoní k tuto rozvazovací  podmí nku

smlouvy: V pří padě, ž e dojde v době trvání té to smlouvy ke změně vlastnické ho práva k připojované mu zaří zení ,

tato smlouva zaniká dnem, kdy osoba, na kterou přeš lo vlastnické  právo k připojované mu zaří zení , uzavře

s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojení ' její mž  předmětem bude připojení stejné ho zaří zení v tomté ž  odbé rné m

mí stě, pokud se smluvní strany té to sm[ouvy nedohodnou jinak.

VI ll. ochrana osobní ch ú dajů

1) Žadatet nebo osoba oprávněná jednat za Žadatete prohlaš uje a podpisem té to smlouvy potvrzuje, ž ejejj iž  Provozovatel

DS informoval o zpracování osobní ch ú dajů  prostřednictví m pří stuš né  ž ádosti nebo formu[áře předcházejí cí ho uzavření

té to smlouvy
2) Veš keré  informace o zpracování  osobní ch ú dajů  Žadatele, osoby oprávněné  iednat za Žadatete a datš í ch osob, které

souvisí  s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné  na www.egd.cz v sekci ochrana osobní ch ú dajů .

lX. ostatní  ujednání
1) Tato smlouva mů ž e být měněna nebo doplňována pouze pí semnou dohodou smluvní ch stran. Změnu identifikač ní ch

ú dajů  ž adatete (ú daje uvedené  v záhlaví  té to smtouvy) je mož né  prové st prostřednictví m pí semné ho oznámení

5;.
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podepsané ho Zadatelem, kdy ú č innost změny identifikač ní ch ú dajů  nastává doruč ení m tohoto oznámení Provozovateli
DS.

2) ostatní  zátež itosti touto smlouvou neupravené  se ří dí  obč anským zákoní kem č .89l201'2 Sb. v ptatné m znění ,

energeticlqim zákonem č . 458/2000 Sb. v platné m znění , vyhtáš kou o podmí nkách připojení č . 1-6/2016 Sb. a

aktuá[ní mi Pravidly provozování distribuč ní soustavy dostupnými na www.egd.cz.
3) obě strany se zavazují  vzájemně se informovat o jakýchkotiv změnách nezbytných pro řádné  provádění  té to sm[ouvy,

zejmé na pak o změnách identifikač ní ch ú da.iů  Žadatele, technických parametrů  uvedených v č t. ll. té to smlouvy a to
nejpozději do 30 dnů  od provedení  té to změny.

4\Žadatelprohtaš uje a podpisem té to smlouvy potvrzuje, ž e má k připojení zaří zení  k distribuč ní soustavě souhlas vlastní ka

dotč ené  nemovitosti, není -ti Žadatel sám vlastní kem té to nemovitosti.

5) Smtouvu lze uzavří t v tistinné  podobě nebo v etektronické  podobě. Zastat-ti Provozovatel DS Žadateti návrh smtouvy

v listinné  podobě, podepí š e Žadatet nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoruč ně návrh smlouvy a zaš te jedno

vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zastat-li Provozovatel DS Žadateti návrh smlouvy v e[ektronické  podobě ve

formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednají cí  za Provozovatele DS, podepí š e Žadatet nebo jeho oprávněný
zástupce fiednají cí  osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zaš [e podepsanou smlouvu v elektronické  podobě

Provozovateli DS. Smtuvní  strany se pro ú č ety uzavření sm[ouvy v elektronické  podobě výslovně dohodty, ž e k platné mu

elektronické mu podepsání smlouvy jednají cí mi osobami smluvní ch stran mů ž e být použ it výhradně ptatný kvatifikovaný

elektronický podpis nebo ptatný zaruč ený etektronický podpis založ ený na kvalifikované m certifikátu.

6) Smtuvní  strany prohlaš ují , ž e se s textem té to smlouvy seznámily a souhlasí  s ní m, na dů kaz č ehož  zástupci obou

smluvní ch stran připojují  své  podpisy.

7) Uzavření m té to smlouvy se ruš í  platnost předchozí  smlouvy o připojení  pro odběrné  mí sto specifikované  v č tánku ll.

té to smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvní mi stranami č i jejich právní mi předchů dci dří ve uzavřena.

8)Je-tiŽadatelpovinnýmsubjektemd[eustanovení S2odst.1-zákonač '34ot201'5Sb.'ozvtáš tní chpodmí nkáchÚč innosti
některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti

s uzavření m té to smlouvy splnit povinnosti vyptývají cí  z uvedené ho zákona. Smluvní  strany se dohodty' ž e smlouvu

k uveřejnění zaš le správci registru smtuv Žadatet. Za pří padnou majetkovou ú jmu, která by nesptnění m povinností

Žadatele dle citované ho zákona vznikla Provozovateli DS, odpoví dá Žadatet.

X. Akceptač ní  ustanovení
L) K přijetí  návrhu té to smlouvy stanovuie Provozovatel DS akceptač ní  thů tu v dé tce 30 dnů  od okamž iku doruč ení  návrhu

té to sm[ouvy Žadateti.

2) Smtouva je uzavřena za předpoktadu, ž e Žadatel nejpozději do konce uvedené  30 denní  thů ty vyhotovení  smlouvy
podepí š e a zaš [e zpět Provozovateli DS' Jiná forma přijetí  návrhu Smlouvy není  mož ná. Pokud bude zaslaný podepsaný

výtisk Smlouvy obsahovat jaké kotiv vpisky, dodatky č i odchytky' k uzavření smlouvy nedojde.

3) Marným uplynutí m akceptač ní  thů ty návrh smlouvy zaniká' Rovněž  zaniká i rezervace pří konu, uvedené ho v č 1. ll. té to

smtouvy.

č eské  Buděiovice,
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eg.d
Pří toha č .1

Doptňují cí  technické  podmí nky připojení

Htavní jistič  musí  odpoviJ"i 
"Jr*  

jebm EN 60898 nebo Č sN EN 60947, mí t vypí nací  charakteristiku ,,B'' a nezáměnné

označ ení .imenovité  hodnoty proudu (např. zvtáš tní  barva ovládací  páč ky).

V pří padě použ ití nové ho htavní ho; isiič e bude jeho montáž  zaiiš těna a uhrazena Žadatetem. Veš keré  připojené  elektrické

zai,ří zení  musí  splňovat pož adavky pří stuš ných technických norem'

Provedení  měření  - -- ...). .o

Měření etektrické  energie bude provedeno na straně o,4 kV. Měření  bude nepří mé  prů běhové  s dátkovým přenosem ú dajů

- typu B podte vyht. č . 35912o2b Sb., v ptatné m znění . Měří cí transformátory proudu musí  být s tří dou přesnosti 0'5 S

(ú ředně ověřené ) a minimátní m výkonem ] -o VA' Transformátory proudu * usin.''it typové  povolení  pro Č eskou repubtiku

od Č eské ho metrologické ho institutu.

Do proudové ho obvodu obchodní ho měření  smí  být zapojeny pouze pří stroje urč ené  pro obchodní  měření ve vlastnictví

Provozovatele DS. Vodič e od měří cí ch transformáiorů 'prouju ke zkuš ební  svorkovnici a od svorkovnice k elektroměru

nesmí být přeruš eny. Napětbvé  obvody budou j iš těny iojistkovým odpí nač em umí stěným ve skří ni měření dle pož adavku

PDs. skří ň měření  .urióyt uyu"u"n, .kuš "bní ruort ouni.í a musí  být k montáž i etektroměru připravena' Její  provedení

ffi il; ; ; ; "i'J" ' 
č š ,',r EN or+ gs_r a Č sru tso 3864 a s ,,Pož adavky na umí stění , provedení a zapojení měří cí ch souprav

u zákazní ků  a matých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW piipojených k etektrické .sí ti ní zké ho napětí " v platné m

znění (nateznete na WWW.egd.cz). Nestandardní skří ň měření  a nestandardní umí stění  skří ně musí  Žadatel odsouhtasit s

týmeň Správa měření 1e-rn-ait, ,pr"ur.1.,.."r"ni@egd.cz). E[ektroměr dodá ProvozovateI  DS'

Měření etektrické  energie bude provedeno n. ,trJně o,+  tv. Měření bude nepří mé  prů běhové  s dátkovým přenosem ú daiů

- typu B podte vyht. r. ásslzozb Sb., v ptatné m znění . Měří cí transformátory proudu musí  být s tří dou přesnosti 0'5 S

(ú ředně ověřené ) a minimální m ýkonem 1_o VA. Transformátory proudu .u'irnit typové  povolení pro Č eskou repubtiku

od Č eské ho metrotogické ho institutu'

Do proudové ho obvodu obchodní ho měření  smí  být zapojeny pouze pří stroje urč ené  pro obchodní  měření  ve vlastnictví

Provozovatele DS. Vodič e od měří cí ch transformáiore,'páuáu ke zkuš ební  svorkovnici a od svorkovnice k elektroměru

nesmí  být přeruš eny. Napětbvé  obvody budou j iš těny pojistkovým odpí nač em umí stěným ve skří ni měření d[e pož adavku

PDs. Skří ň měření * uriuy, vybavena it uš "bní ruorkovnicí a musí být k montáž i elektroměru připravena' Její  provedení

; ;  ů ;; ; ; "i"J" ' 
č š *  EN or+ ss-r a Č sN tso 3864 a s ',Pož adavky 

na umí stění , provedení a zapojení  měří cí ch souprav

u zákazní ků  a matých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k etektrické  sí ti ní zké ho napětí " v platné m

znění  (nateznete na WWW.egd.cz). Nestandardniskří ň měření a nestanjardní  umí stění  skří ně musí  Žadatet odsouhlasit s

týmeň Správa měření  1e_m-ait ,pr.u".* "r.ni@egd.cz). Etektroměr dodá Provozovatel DS'

Připojení  Htavní ho domovní ho vedení k Distribuč ní sí ti.a vstup (zásah) do pří pojkové  skří ně smí prové st pouze ProvozovateI

DS po dokonč ení přÍ pravy odběrné ho mí sta ze strany Žadateie'dte dokumentu ,'Pož adavky na umí stění ' provedení  a

zapojení měří cí chsouprav''umí stěné mnawebudistributorawww.egd.cz.
Žadatet pož adují cí připojení  nebo odpojení htavní ho domovní ho vedení (popř. maniputaci s pojistkami a výzbrojí  pří pojkové

skří ně) je povinen tuto ž ádost nahtásit na bezplatné  Nonstop t ince EG.D 8oo 22 55 77 '

lnstataci elektroměru (pří padně přijí mač e HDo) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny

a smtouvy o dodávce etektřiny nebo smlouvy o sdiuž ených stuž bách dodávky etektřiny pro uvedené  odběrné  mí sto'

V pří padě, ž e ie na oM nainstátována dobí jecí  stanice s instatovaným výkonem nad 3,7 kW, musí  b'it tato stanice schválena

PDS a na záktadě výzvy PDS do 3 měsí ců  vybavena odpojovací m prvkem umož ňují cí m dátkové  odpojení od DS (např'

prostřednictví m HDo). Tento prvek musí  být instalován iak, aby zů stat funkč ní i po sitové m odpojení nabí ieč ky od DS a

umož nit automatizaci tohoto procesu. Dobí jecí  stanice s výkonem nad 22kW s ví ce dobí jecí mi body a mí stní m ří dicí m

systé mem musí  mí t dáte komunikač ní ho rozhraní  mezi mí stní m ří dicí m systé mem a ří dí cí m systé mem PDS pro sledování

a ří zení  cetkové ho odběru.

Nastavení  ochran

Distribuč ní sí í  vč etně pří poiek, je chráněna před ú razem etektrickým proudem dle PNE 33 0000_1_' soustava TN-C'

odběrná et. zaří zení  koneč né ho zákazní kamusí  splňovat, z htediska ochrany před ú razem etektrickým proudem, pož adavky

Č sN ss 2ooo-4-4t' 
' -t! ''^ l'','__ __^ ..^ -^ í *  ^ ř^ ^ X+ í m ia áictr :sl.l sg 0810 a PNE 33

Z htediska ochrany před atmosfé rickým a provozní m přepětí m je distribuč ní  sí ť  chráněna dle (

oo0o-8. Provozovatel DS doporuč uje použ í t u i* i"tuii Ž"a.t"r" vhodnou ochranu proti přepětí  podte Č SN 33 2000-L

a PNE 33 0000-5.
Zpětné  v{ ivy

Žadatet je povinen dte S 28 Energetické ho zákona č . 458/2o0o Sb., v ptatné m znění , prová.dět dostupná technická

opatření  zamezuií cí  ovřivňování  kvatity etektřiny v neprospěch ostatní ch ú č astní ků  trhu s etektřinou' Celkové  zpětné  vlivy

na distribuč ní sí ť  způ sobené  provozem odběrndho mista musí být v mezí ch předepsaných normami PNE 33 34 30-0 až

PNE 33 34 30-6.
Limity pro ú roveň zpětných vtivů  způ sobovaných jední m odběratelem z distribuč ní souStavy stanovuje PNE 33 34 30-0'

Provozovatel DS upozorňuje předevš í m na tyto vlivy:

Ftikr - t imity pro jednoho odběratele jsou:

Llz

N

F

zz' č

Daplřıułítí techniekě pedmínký připajení
Hlavní jíatíıř mueľ a;“_l'.31ı3›“;-'Ĺr.jai. ['ıarmě ČSN EN 5í3'1ě198 neba (ŽEN EN büEB-aÍř. “'nít výbínaeí tlzaı'a-tteríatíku „El“ .a ı'ıeza=“r`ıı'fż.“`ı'vi-“

'z 3.aěení ímenavřtě hntlnetý ;:ın3.-ubu [_nabř. zvlaětı-ıí baıˇva avla-:Jaeí '.'3aěký'}.

v případě bauzftí na'v'ěne bla'v'í'ıăha fietříže bude jeha mantaz' zaííětěna a uhrazenzı Ěa-jatele “ťı. 'veškeí'ě ařıbaíene elek.":"'“3'v~..|;'

zařízení mueí ebl.íìa`-.-'at tazěaaz-ı'z “:ý břialuěnýtı'ı'“. teehnz-tgkýeh nate-:TL

Převedení měření
ı"';“'lěření elektritkě ene'aíe butre braverjena na Straně ůflfl kv. ív'lěřani buae nebem u bı u ıżıěl'flave 'š elallflravým břenaaeıt“. í'ıazIííL'ı

- týau El bae'le výhl. ě- BSŮÍĚUĚŰ Sb.. v alatnem znění. Nlěříei traazetatmatarý' brˇ-autlu Inu |aýt 'z tříd-au ařeenaatš ELE- .J

“ĹLıřefljně“ avěřenížž'ì' a '3x'ıi-"ıíı3ı3ıalnř'n výknnem ìIĹl ve. Tranč-.řez“'natarý brautlu muaí mít t'-_;“;a-:'n'-..“t'ż naveìení pra Éeekau republiku

at! 'IÍÍeLšL-.zrłbb :Tıettblagíekehb inet'ltutu.
[Šla [3ı"au-.'_la'-;-'ě'=`ıa abvaau abehatlnřha měřenf .až-ní b'““t zaaaíeı'tý pauze |2zí`í5tr`a`|e “._ıı2“':er`-.-ˇ_' gara -fçítjıtlznen rněíˇení ve vlaatniet'm

E'"t3flvazavı'ntele [115. vatlíěe ad měřítíeh tr'aneřaı“r“nat.“3ıríf`.“ breutlu ke zkušební Izve: |fl.“a'-..“niı_`. a avi] '=_-“..“a"ìfl“:[_`.+v.`nit3e k elektraměru

neamí být ařeruěený. Napět'nvě abvatíý btıtlau iìštěný |3ai=atkavým adaínaěem um íe'flěn vm -.“e 'škíir'íi měření ale bažatla'n-'ku

EDS. Skřířı měření muaí být výbavena zkušební Svazkavnìeí a muaí být k mantaěi elev.t'2:.flr'č`~š.=-":_ı n-:řibı'at-'er'ıa -leií a'bveaenĹ

mı_íei být v abulaelu a ČSN EN HlfllEŠÉťì' l a ČSN ISC] BBbčl a a ,.lJ-:ızaaavký na ı.:m"±=..tě:ı'I a "e-";-`~'-_“:eıˇı í a zabajení meí'íaíah 'šauetav

u zakazníkě a malýeh výraben a a'ˇ'íbajava ným vý'zanem na 25D kvv aří|3ıajanýeh k eI.1'=_v.“-.t'ìıi-“;e a't'ı nízkě za napětí" v [zlatněı'n

znění ínaleznete na vvvvvzeatltzl- Neetanaatdní akřín měření a neetanaanjnı u“3-"ı"=_;tě-"ı.' aaí`=ně 'nı_ı'.š.i' .Ěatlatel atšeauhlaaít

týmem sava fl'něřen'; íe--mašlz ebr'ava.meren'ıu'jěeatltzl Elektraměr“ aatla F-T"‹_hvaz-.3fl“.“at-3-i l_.i“'5:.-.

ív'lěření elektrítkě energie bude uraveeena na Straně 0.5; kv. Měření butíe nebřımıćfl“ :`.|"ı_'.=:=“Í-"“ı“.':-"-.-"e tlalI-:avým pře-'nzaeın utlaíu

- týbu E'fl aan'le výhí. Č. BEQÍĚŰĹĚŮ Sb., v blatnem znění. Měřít-ftranatbrmatarý a.““ı::'ı“_'3í3 -“"-!..'“-`;. '3;“t -; třítlbu břeanaalí 'Í'_`I.."3ı E-

Ĺuřeaně avěřeněl a ı'nšnírnzftlni'm výkanem ÍlŰ ve. Traneíar'matarý faıˇauau muzeí-'33.51' ve ;3-=3='-.-'f'.';lfl.=_“ı`:i pra Češkau rıš“a`z.ı'r'.“'!í!“-`I_:

ati [Íeakeha r'netralagíekěha ínťštítutu.
[Ja brauěaveha abvatlu abtghatlniha měření 5m! Iaýt zabaíen'ý pauze bříatraje urěene '3fl“ =`3r3n`3"ıaťjní měření ve '-;“|_aatı`ı““.:tvı

e';“e"k evníee .k ele'ktrn'něru
lŤJı`f3ıvnzavznele D5.. vadíěa na měříeíeh trařıařatntatart'ı pı'autíu ke zkušební .'zvnı“k.a“_“ai-::.- a a

nesmi být Dííeruěen'ìý- Napět'avě a'avaıaý budau ĹIĚ-.těnì'ˇ [Jaj'ıatkavým atlaínaěem. “J vt' 'Skříní měřen' “.jle bazaaavlflžu

FUŠ. Skříň měření mueí být výbavena zkušebně evbı'knvnı

mueí být v enuladu e CSN EN [5151391 a CSN IÉEÍl 38551 a ._.l'ˇ'ˇlaäatlavký na uı-r'ıíatěn _ 1;'";3'-.-'v'_:“-a"ení a zapbjení měřfzíeh anubrav
tí a i"r`ıı..1_'=;í být k n'ınntaz “ž:-le.L.:-3_.'-ż:`:n.'“.ě"i_ı [jzflřípr'aveť'ta _.Ieíi |żgízavt5±tìení

n .- n
_ı. 1..

u zakazníkt'í a ı`ı'talýt_:b výraben '5 bí'ıbaínt-'aızýnz výkbnem tía 25K) k'tN příbajenýtzh k -.`-.|_e=~-trífl";fl':e 'a-ní nizkěha ““ıa:3ıe.ıII v blz'ítnem

znění [naleznete na vztvvvegtlez). eetzmaara."ı-Ĺ akřířı měření a neetanaarthzí uměttěı' '--.f-.“í'.'ně mueí Eanatız-ì at'lť-šau'nla-eft :--`I

týı“ı“`ı-:ì.“.“`.`ı Enbıava měření íe-maíl: aprava.mereızíí'ŠÍ-'e-gıttáij- Elektraměr“ tlada Pr'avazz.“ı“;“zzfl`;-z E15..

Příbajenı |ˇll.'=_šı“.“r`ıı"nt'.fl anmavníha vetlení k Díatr'ibuěnı Lzíti a vstup ízaeab) ale přípajkave S-.'~“.í“i"ıě '_šıní lif-ra'nzěa'ž b-_“_nı_:.-'I=- r“- '“. 3 “-i

[35 aa nnkanřzia'ıí |3±řıbtavý aelběr“r`ıě'f`ıa míeta ze .“.štr'aný Ěatäatele ale -:ja'v-:I.Jn"ner`“tu „F“aza-:';;š`n'-;“k“~_,“ na u"ı-ı"ę.`z_="_'“:'|`I ;_-' : n ".- _“.

zabajer'ıi mflí'řitťab anubr'av" íJ'.`ı`ı"etěr`ıěr`n na vzebu “.ílí'štı'ibuttżnrˇa '-;ví.“fl.“';“v`.“=_'t_ıti.-::z.

Žadatel pněatlı. ıí“;ı:..í bři'abjení neb-a atlbajení nlavníba Elarnzì'ívní-brì' 't-“'=i“dı=_“:“`nı' laa-íi'r š“ıˇı;"n'.ínul;íı“.3í [.';-'.`3Ii"-“-.żiv-:=3ı"'ı“ e ;l :.'.ıš“'b-ajL.fl:;.'-'-..-'t-"“

akříně) ýe b-aviı'ıen tata ěatíaat nanlaaít na aez;_`fl|..'-:tně í"h.`ı.'ı'a13aa iíıt-i'e Fill? 'řš'ÍIIIĹĹ'i "zL-_? .lb .TII'

ln'štalaıż'ı elektı nměı'u íb-řibatjně nřijín'ıaěe I-íl'LlíÍI] :aiIL-ıtí F'k'av-a;“.“.`.ı'-;'attz.-. “ìE“. :na “._-:'=_“.“-zřen-' az'nlau'vý a :il `-2š'.'"-au|3 fl:-'“±|ekťří“`ıý

a amlauvv a tíaelavee elektř'ıný neba er'nlaut-'ý a 'šbı'uì-ľˇený-.'3|““ 'z'flluz'aazżf'z “3.fl:=“ía';“i› v elektříný pra ut-'e=:'!“.==3ıe flzż-:L'lzżı-.fžı'něż “níata.

v břízaaaěr ze je na Űívl naínzntalavana dabíýetı 'Itaníe-.zš '.'- :“ı'šaa .a'“.fl`a"ı`-_;-"“| 't-"-_;“ka"n_=--'ˇı`n nad 3.? kv'v, muaí '.`."_;-"t ta'. -'_fl etaníee ar3|3nvalena

I'JDE a na zakladě výzvv EíJEı' tlb Žil měeıeů výaavena atib-:-}:3-`-;'.“vì.:`“z a". I..-ı“nť.šř"ìu`|ítíı'ı`ı dalkave atiarzĹt-Iˇ'I na ŤJŤ'Ĺ [_naar'.

[3.-f'netřer3l n':ı31'.`víı`[`ı HUB). Tentn _brvek mueı' býi ínatala'“.“a:`ı Tak; aný zn . zz'fll 'gr-kin ' DU eilüug'm mjpü'iEI-Ij viüą- 53.3“ .3; .3U [3.55 a

umaš'níl autat'natizaeí tahata braeeau. D-abíieeí atan“t`“_“. L2. ““.“ý:v'.“3-:'ne““n '“fl -'1“:: if-É'flıi"v”';-' víte [jabíjeeımí bbtlý a I"`íı“_~:-'.:`ı"m řítíl'aım

'šýetěmer'n r'nuaí mít dale kamunřkaěníha r'nznraní mezi ın='5tr'.ı"'fı "“iı“_';ı“3.-“". 'zýatěmem a íía'íeím aýatěmem PUB |a`“3ı alenjbvıřı'fıš

a říze'zí Celknvehb atlběı u.
Nastavení achran
Díatríbuění aít věetně zuříiìajele ie ehrz'ı'něna břea urazem eíe-tt"'ěk.ýr"`. araueem dle PNE 33 UEIÚIĹJ l, Sauatava TN-IĹĹ.

Űabětna ız-l. zařízení kaneěněhn zakazníka muaí anlěın'švaı'g. z hledal-13.1 nahraný břetl útazem elekttítkým brautìen'n. _bazaaa`t-“|-z'“_,“

[fiaıv zz. zaaa-a-az.
F bletl'ıake aehraný břed alr'naatěritťkýmı a pra-zaznăm ařebětšr'n je z!'ıaı;"i.buění ei't'abraněna tlle ČSN 38 ŰBlíÍJ a PNE 3173

íÍILÍIlŤlü-B. l“"'revf._`:|zavatel LES tı'aaarlıěuje aauěít v inatalaeí Íatlatele '-;“hn“_'›tl'.`ıet.ı aehranu brati ařebětí aatlle 'ČSN 33 ĚĹ'IU'ÍJ- 1.

a I'ŰNF 33 UĹIUŰ-S.
Zpětné vlívý
Žadatel ıe |3bvınen elle Š Ě'EŠ Ener'gezinrzkehu zaliıjna [Í'__ iSEŠfłřlfi-UU 5b„ v blatněı'z'ı zněníi převádět tıbatubna tetìbníeka

zu a elektřinbu. Ĺell-tbve zpětně vlit-'ý
apal'ření zan`ıezuíieII at-“lívřıava ní kvalitý elektřiný v razataeběeb aetatnítn uěaetníkü tr

na tl'ıatr'ibuě n“ :šítfzıaúaabeı'tě prav- zem ariběfněha miata mueí být v ıˇnezíeh přetíebaanýen narm'amí PNE .33 BL; . íÍJ tl' az

PHE 33 Ěfli ŠÉF-5.
Limizý pra uraveñ zbětnýeh vlivıĹ'ı zbueabevar'ıýen jetl ním atlběratelam z tšietršbuění aauetavý Stanavtae ENE 33 .jf-TL BCI-El.

Eı'bvazbvatel DE; Lıìıazarıřıuíe přetíevěír'n na týl_t`:- vlivý'.

Flikz - lín`ı`=l`v erb _ietinaba aebě'. atel-.t' jaau'.



t2
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Ptt =  0,4 dtouhodobá mí ra vjemu flikru
Pst =  0,6 krátkodobá mí ra vjemu flikru

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

Vyš š í  harmonické  - pří pustné  ú rovně jednotlivých harmonichf'ch napětí  musí  být dte PNE 33 3430-0.
Kotí sání napětí - změnynapětí  musí b;homezeny na3o/o Un, maximátní přechodné změny na4o/oUn.
Zpětné  vlivy na HDo - ruš ivé  napětí na frekvenci HDo, nebo v bezprostřední  btí zkosti nesmí  překroč it 0,1 %  Un,

u vedtejš í ch kmitoč tů  + / - 100 Hz od frekvence HDo hodnotu 0,3 %  Un.

V pří padě, ž e bude pož adována dvoutarifová sazba, je nutno zajistit pří stuš ná technická opatření  (btokování  spotřebič ů ,
zapojení  měří cí  soupravy a podobně) dte cenové ho rozhodnutí  ERÚ a podmí nek dodávky zákazní ků m ze sí tí  ní zké ho napětí .

', l)

Éľìt : [lži a'
5:15; z UL“ az-ataatłaba míra War-aa Mil-zaru

Nesymatrie napětí - výaiatına haa'nata Stupně naayrntì'tna - HU) »i U? ""šf-r..
Vyšší harmonické - přípuatna Úraunä _iaúnatliaých 'naı'ê'naníıflzI-aýfìh napětí nauaí být :Ha PHE 3233 šđišü--IÍÍI.
Kalíaánı' napětí anténa napětí' n`ınaí být ıar'naáżżtťny .na 3 É-fí: Un, maaimalní çjřaıìhan'nťì* ıIıTıëna' :"ıa II 'ì-"i'_ı Lin.
Zpětné vlivy na HDD - :'Ušivé nanatı' na ř*`fl“ı'v<.aanfl:i HBO. naha u bazar'aatřE-dnı' btš'z kafštì nfjťanìi přaifl-trať'ìit }Ĺi_ Í:--- „in
U tradlajšith Iflzmitnćtıľı 1.! lüü Ha ad 1"' IaL-.-„.ft-r`ıı::a HDD hadnatu 0.3 :"ť-f'ìı U n.

Lauhntinba r`níı"a ujtjrntı Hit-:ru

'a' případě. že [nuda IJDĚatEaUana [iuautaı'šfava' aaš'aa, ja nLıtnn zajistit příslušná tacłˇınìıżka Opatření [blal-:ava'nı' apatitlaiıžu.
zapajanı' měřící 'šaupraw a [JatJ'übnë-jı ala Cantıvana r'aı'flrhntlnutı' ERU a antintıłnak` aaaauřflza zal-iaanı'küı'n za Sı'tı ni'afla'lfi "napflët'


