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Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napě ťovéhladiny nízkého napě tí č. 9001846849

uzavřenáv souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném zně ni a jeho provádě cími předpisy mezi

Zadatelem

Statutární mě sto Jihlava

Sidlo: Masarykovo námě stí 97/1, Jihlava, 586 01 Jihlava

IC: 00286010, DIČ : CZ00286010

Adresa pro zasílání písemností:

Masarykovo námě stí 97/1, JihLava, 586 01 Jihlava

Zástupce ve vě cech smluvních: Mgr. Petr Ryš ka

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen ‚Provozovatel DS“ )

EG.D, a.s.

Sídlo: Lidická1873/36, CernáPole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně , v oddílu B, vLož ce 8477

IC: 28085400 DIC: CZ28085400

Zástupce: ve vě cech smluvních: Ing. Zdeně k Máca, Management připojování a přelož ek

ve vě cech technický ch:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 variabilní symbol: 9001846849

BAN: CZ4S 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kó d: KOMBCZPP

I. Předmě t smlouvy

Předmě tem této smlouvy je:

1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaný ch podmínek ke svédistribuční soustavě zařízeni Zadatele pro odbě r

elektřiny (dále jen „ zařízení“ nebo také„ odbě rnémísto“ ) a zajistit rezervovaný příkon dle článku II. této smlouvy.

2) Závazek Zadatele uhradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojený ch s připojením a se zajiš tě ním pož adovaného

příkonu (dále jen „ podíl na oprávně ný ch nákladech“ ) dle této smlouvy.

II. Technicképodmínky připojení

Adresa odbě rného místa: k. ú. Zborná, parcela č. 4/3

EAN: 859182400211969825

Rezervovaný příkon (tj. jmenovitáhodnota hlavního jističe před eLektromě rem v

Stávající hodnota: 3 x 16 A

Nováhodnota sjednanátouto smlouvou: 3 x 20 A

Charakteristika jističe: Typ B

Napě ťováúroveň : 0,4 kV (NN)

Typ sítě : TN-C

Typ odbě ru: Zákazník NN podnikatel - trvalépřipojení

Charakter odbě ru: T3

Na odbě rném místě bude celkový instalovaný příkon: 11 kW

z toho bude:

Osvě tlení 1 kW

Elektrickévaření 5 kW

Ostatní spotřebiče 5 kW

Stupeň zajiš tě ní kvality a spolehlivosti dodávky elektrickéenergie:

Standardní stupeň daný platný mi čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláš ka č.540/2005

Sb. v platném zně ní, Pravidla provozování distribuční soustavy, CSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě :

E a) Místo připojení: Místem připojení je stávající přípojkováskříň umístě nána hranici parcely

b) Stručný popis způsobu připojení: Zařízení Zadatele bude připojeno stávajícím způsobem bez úprav.

c) Hranice vlastnictví: Zařízení Provozovatele DS končí / bude končit přípojkovou skříní.

Zařízení Zadatele začíná/ bude začínat hlavním domovním vedením (H DV) smě rem od jistících prvků v přípojkové

skříni k elektromě rovému rozvadě či.

d) Typ mě ření: Mě ření bude přímé- typ C.

e) Umístě ní mě ření: Mě ření bude umístě no v rozvadě či Zadatele (umístě ném na hranici pozemku, v pilíři nebo na

objektu) trvale přístupném z vně jš í strany z veřejného prostranství.

f) Související technickáopatření: Zadatel zajistí na svénáklady montáž jističe, jehož hodnota je sjednána ve smlouvě o
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připojeni. Montáž jističe Ž adatel zadák provedení odbornéelektroinstalační firmě .

Dalš í technicképodmínky připojení zařízení Ž adatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1,

kterátvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zařízeni k distribuční soustavě

1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízeni Zadatele specifikovanév Č L Ii. této smlouvy ke svédistribuční soustavě

v termínu do 1 mě síce od uzavření této smlouvy za předpokladu, ž e:

a) Zadatel řádně a včas splní veš kerésvézávazky z této Smlouvy,

b) nenastane překáž ka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící připojení a zajiš tě ní pož adovaného rezervovaného

příkonu, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

2) Provozovatel DS máprávo na jednostrannou přimě řenou změ nu termínu připojení uvedeného v tomto článku a dále

máprávo na změ nu technický ch podmínek řeš ení připojení zařízení v případě , ž e nebude splně na ně kteráz podmínek

stanovený ch v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvě domí Ž adatele o jednostrannézmě ně termínu připojení nebo

o jednostrannézmě ně technický ch podmínek připojení poté, co se o nesplně ní danépodmínky dozví.

IV. Podít Ž adatele na oprávně ný ch nákladech

1) Zadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podíl na oprávně ný ch nákladech, jehož vý š e je stanovena v souladu

s vyhláš kou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném zně ní.

Podíl Ž adatele na oprávně ný ch nákladech činí: 2 000 Kč

2) Ú hrada podílu na oprávně ný ch nákladech je splatnána účet Provozovatele DS s variabilním symbolem 9001846849

takto:

a) záloha ve vý š i 50 % z hodnoty podílu na oprávně ný ch nákladech, tj. 1000 Kč do 15 dnů ode dne uzavření této

smlouvy

b) doplatek ve vý š i 50 % z hodnoty podílu na oprávně ný ch nákladech, tj. 1 000 Kč do 15 dnů před termínem připojeni,

sjednaného v Č L Iii. této smlouvy. (Druhou část platby můž ete uhradit jednorázově společně s první).

3) Ú hrada podílu na oprávně ný ch nákladech bude provedena na základě této smlouvy (nejednáse o úhradu za zdanitelné

plně ni, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktura-daň ový doklad) a to převodním příkazem nebo

slož enkou. Závazek zaplacení je splně n vž dy dnem připsáni částky ve sjednanévý š i na účet Provozovatele DS, uvedený

v záhlaví této smlouvy.

V. Povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Zadatele:

a) Ř ádně , včas a ve sjednanévý š i uhradit podíl na oprávně ný ch nákladech dle Č l IV, této smlouvy.

b) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovenétouto smlouvou včetně Přílohy č. 1.

c) Při změ nách instalovaný ch spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS

připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivň ováni sítě v neprospě ch ostatních odbě ratelů. Jde zejména

o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově promě nnou charakteristikou odbě ru elektřiny, motorů s tě ž ký m

rozbě hem, kolísavý m odbě rem elektřiny nebo s častý m zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje

elektrickéenergie je nutnévž dy projednat s Provozovatelem DS.

d) Na základě vý zvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odbě rnémísto pro instalaci mě řicího

zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat mě řicí zařízení, jehož typ stanovuje přísluš ný provádě cí právní

předpis.

2) Povinnosti Provozovatele DS:

a) Umož nit Zadateli připojení zařízení specifikovanév Č L II. této smlouvy k distribuční soustavě a zajistit pož adovaný

rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku ti, této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

a) Provozovatel DS a Zadatel se zavazují řídit aktuálními „ Pravidly provozování distribuční soustavy“ uvedený mi

na internetový ch stránkách Provozovatele DS www.egd.cz.

b) Dalš í práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetický m zákonem a jeho

provádě cími předpisy.

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy

1) Provozovatel DS je oprávně n odpojit zařízení Zadatele od svédistribuční soustavy:

a) v případě , kdy zařízení Ž adatele nebude odpovídat přísluš ný m technický m normám a platný m právním předpisům;

b) v případě , kdy zařízení Ž adatele bude negativně ovlivň ovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě

Provozovatele DS mimo stanovenémeze;

c) při nedodrž ení podmínek připojení zařízení obsaž ený ch v této smlouvě .

2) Na mož nost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Ž adatel písemně upozorně n, včetně poskytnutí lhůty

na odstraně ní problému.
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VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy

1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2) Kterákoli ze smluvních stran máprávo smLouvu ukončit písemnou listinnou vý pově dí s vý pově dní dobou 1 mě síc

od doručení vý pově di protistraně .

3) Smlouvu lze ukončit písemný m listinný m odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného poruš ení

povinností druhou smluvní stranou.

4) Provozovatel DS mádále právo odstoupit od této smlouvy v případě , ž e:

a) Ž adatel neuhradil ve sjednaný ch lhůtách ně kterou finanční částku uvedenou v článku IV. této smLouvy. Toto právo

nálež í Provozovateli DS nejdříve tehdy, pokud není dluž náčástka dle Č l. IV. uhrazena ani v dodatečnélhůtě 15 dnů

ode dne její splatnosti,

b) nebude splně na podmínka stanovenáv čI. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.

5) V případech ukončeni smlouvy bude dosud uhrazenáčástka podílu na oprávně ný ch nákladech vrácena Zadateli.

To neplatí v případech ukončení smlouvy, kdy Zadatel již začal nebo mohl začít čerpat rezervovaný příkon nebo

v případech zániku smlouvy dle odst. 7 tohoto článku.

6) Zánikem smlouvy rovně ž zanikárezervace příkonu dle této smlouvy.

7) V případě , ž e nebude uzavřena smlouva o zajiš tě ní služ by distribuční soustavy elektřiny nebo smlouva o sdruž ený ch

služ bách dodávky elektřiny pro odbě rnémísto uvedenév Č l. II. do 48 mě síců od termínu připojení sjednaného v této

smlouvě , tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zanikáa to dnem uplynutí této lhůty.

8) Smluvní strany sjednávají v souladu s 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto rozvazovací podminku

smlouvy: V případě , ž e dojde v době trváni této smlouvy ke změ ně vlastnického práva k připojovanému zařízení,

tato smlouva zanikádnem, kdy osoba, na kterou přeš lo vlastnicképrávo k připojovanému zařízení, uzavře

s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojeni, jejímž předmě tem bude připojení stejného zařízení v tomtéž odbě rném

místě , pokud se smluvní strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osobních údajů

1) Zadatel nebo osoba oprávně nájednat za Zadatele prohlaš uje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ž e jej již Provozovatel

DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím přísluš néž ádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření

této Smlouvy.

2) Veš keréinformace o zpracování osobních údajů Zadatele, osoby oprávně néjednat za Zadatele a dalš ích osob, které

souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupnéna www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

IX. Ostatní ujednání

1) Tato smlouva můž e bý t mě ně na nebo doplň ována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změ nu identifikačních

údajů ž adatele (údaje uvedenév záhlaví této smlouvy) je mož néprovést prostřednictvím písemného oznámení

podepsaného Zadatelem, kdy účinnost změ ny identifikačních údajů nastávádoručením tohoto oznámení Provozovateli

DS.

2) Ostatní zálež itosti touto smlouvou neupravenése řídí občanský m zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném zně ní,

energetický m zákonem č. 458/2000 Sb. v platném zně ní, vyhláš kou o podmínkách připojení č. 16/2016 Sb. a

aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupný mi na www.egd.cz.

3) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jaký chkoliv změ nách nezbytný ch pro řádnéprovádě ní této smlouvy,

zejména pak o změ nách identifikačních údajů Zadatele, technický ch parametrů uvedený ch v Č l. II. této smlouvy a to

nejpozdě ji do 30 dnů od provedení této změ ny.

4) Zadatel prohlaš uje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ž e mák připojení zařízení k distribuční soustavě souhlas vlastníka

dotčenénemovitosti, není-li Zadatel sám vlastníkem této nemovitosti.

5) Smlouvu lze uzavřít v listinnépodobě nebo v elektronicképodobě . Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli návrh smlouvy

v listinnépodobě , podepíš e Zadatel nebo jeho oprávně ný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zaš le jedno

vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Ž adateli návrh smlouvy v elektronicképodobě ve

formátu PDF s elektronický m podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíš e Ž adatel nebo jeho oprávně ný

zástupce (jednající osoba) návrh smlouvy elektronický m podpisem a zaš le podepsanou smlouvu v elektronicképodobě

Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronicképodobě vý slovně dohodly, ž e k platnému

elektronickému podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran můž e bý t použ it vý hradně platný kvalifikovaný

elektronický podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založ ený na kvalifikovaném certifikátu.

6) Smluvní strany prohlaš ují, ž e se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož zástupci obou

smluvních stran připojují svépodpisy.

7) Uzavřením této smlouvy se ruš í platnost předchozí smlouvy o připojení pro odbě rnémísto specifikovanév článku II.

této smlouvy, pokud takovásmlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.

8) Je-Li Zadatel povinný m subjektem dle ustanovení 2 odst. 1 zákona Č . 340/2015 Sb., o zvláš tních podmínkách účinnosti

ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislostí

s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplý vající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, ž e smlouvu k
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uveřejně ní zaš le správci registru smluv Ž adatel. Za případnou majetkovou újmu, které by nesplně ním povinností
Ž adatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídáZadatel.

X. Akceptační ustanovení
1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 30 dnů od okamž iku doručení návrhu

této smlouvy Ž adateli.
2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, ž e Ž adatel nejpozdě ji do konce uvedené30 denní lhůty vyhotoveni smlouvy

podepíš e a zaš le zpě t Provozovateli DS. Jinéforma přijetí návrhu Smlouvy není mož né. Pokud bude zaslaný podepsaný
vý tisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.

3) Marný m uplynutím akceptační Lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovně ž zanikái rezervace příkonu, uvedeného v Č l. 1. této
smlouvy.

Č eskéBudě jovice, V
dne: 05.06.2021 dne
Za Provozovatele DS: Za Ž adatele:

Ing. Zdeně k Máca Mgr. Petr Ryš ka
Vedoucí managementu připoj.a přelož ek Statutární mě sto Jihlava
EG.D, a.s.
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Příloha č. J.

DopLň ující technicképodmínky připojení
Hlavní jistič musí odpovídat normě Č SN EN 60898 nebo Č SN EN 60947, mít vypínací charakteristiku „ B a nezámě nné
označení jmenovitéhodnoty proudu (např. zvláš tní barva ovládací páčky).
V případě použ iti nového hlavního jističe bude jeho montáž zajiš tě na a uhrazena Zadatelem. Veš kerépřipojenéelektrické
zařízení musí splň ovat pož adavky přísluš ný ch technický ch norem.
Provedení mě ření
Mě ření elektrickéenergie bude provedeno na straně 0,4 kV. Mě ření bude přímétypu C podle vyht. č. 359/2020 Sb., v
platném zně ní. Pro novánebo rekonstruovanáodbě rnámísta musí bý t elektromě rový rozvadě č, v ně mž bude instalováno
mě řicí zařizení, umístě n na místě trvale přístupném z veřejného prostranství a musí bý t k montáž i elektromě ru připraven.
Jeho provedení musí bý t v souladu s CSN EN 61439-1 a Č SN SO 3864 a s“ Pož adavky na umístě ní, provedení a zapojení
mě řicích souprav u zákazníků a malý ch vý roben připojený ch k elektrickésíti nízkého napě tí v platném zně ní (naleznete na
www.egd.cz). Elektromě r dodáProvozovatel DS.

Připojení Hlavního domovniho vedení k Distribuční síti a vstup (zásah) do přípojkovéskříně smí provést pouze Provozovatel
DS po dokončení přípravy odbě rného místa ze strany Zadatele dle dokumentu ‚Pož adavky na umístě ni, provedení a
zapojení mě řících souprav umístě ném na webu distributora www.egd.cz.
Zadatel pož adující připojení nebo odpojení hlavního domovního vedení (popř. manipulaci s pojistkami a vý zbrojí přípojkové
skříně ) je povinen tuto ž ádost nahlásit na bezplatnéNonstop lince EG.D 800 22 55 77.
instalaci elektromě ru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny
a smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdruž ený ch služ bách dodávky elektřiny pro uvedenéodbě rnémísto.
V případě , ž e je na OM nainstalována dobíjecí stanice s instalovaný m vý konem nad 3,7 kW, musí bý t tato stanice schválena
PDS a na základě vý zvy PDS do 3 mě síců vybavena odpojovacím prvkem umož ň ujícím dálkovéodpojení od DS (např.
prostřednictvím HDO). Tento prvek musí bý t instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení nabíječky od DS a
umož nil automatizaci tohoto procesu. Dobíjecí stanice s vý konem nad 22kW s více dobíjecími body a místním řidicím
systémem musí mít dále komunikačního rozhraní mezi místním řídicím systémem a řídícím systémem PDS pro sledování
a řízení celkového odbě ru.
Nastavení ochran

Distribuční síť, včetně přípojek, je chráně na před úrazem elektrický m proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-C.
Odbě rnáel. zařízení konečného zákazníka musí splň ovat, z hlediska ochrany před úrazem elektrický m proudem, pož adavky
CSN 33 2000-4-41.
Z hlediska ochrany před atmosférický ma provozním přepě tím je distribuční síť chráně na dle Č SN 380810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporučuje použ ít v instalaci Ž adatele vhodnou ochranu proti přepě tí podle CSN 33 2000-1
a PNE 33 0000-5.

Zpě tnévlivy

Zadatel je povinen dle S 28 Energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném zně ni, provádě t dostupnátechnická
opatření zamezující ovlivň ování kvality elektřiny v neprospě ch ostatních účastníků trhu s elektřinou. Celkovézpě tnévlivy
na distribuční síť způsobenéprovozem odbě rného místa musí bý t v mezích předepsaný ch normami PNE 33 34 30-0 až
PNE 33 34 30-6.

Limity pro úroveň zpě tný ch vlivů způsobovaný ch jedním odbě ratelem z distribuční soustavy stanovuje PNE 33 34 30-0.
Provozovatel DS upozorň uje předevš ím na tyto vlivy:
Ftikr - limity pro jednoho odbě ratele jsou:

Pit = 0,4 dlouhodobámíra vjemu flikru
Pst = 0,6 krátkodobámíra vjemu flikru

Nesymetrie napě tí - vý slednáhodnota stupně nesymetrie - k(u) 0,7 %.
Vyš š í harmonické- přípustnéúrovně jednotlivý ch harmonický ch napě tí musí bý t dle PNE 33 3430-0.
Kolísání napě tí - změ ny napě tí musí bý t omezeny na 3 % Un, maximální přechodnézmě ny na 4% Un.
Zpě tnévlivy na HDQ - ruš ivénapě tí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí překročit 0,1 % Un,
u vedlejš ích kmitočtů +1- 100 Hz od frekvence HDO hodnotu 0,3 % Un.

V případě , ž e bude pož adována dvoutarifovásazba, je nutno zajistit přísluš nátechnickáopatření (blokování spotřebičů,
zapojení mě řící soupravy a podobně ) dle cenového rozhodnutí ERU a podmínek dodávky zákazníkům ze sítí nízkého napě tí.
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