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Smlouva o připojení  k distribuč ní  soustavě z napětbvé  htadiny ní zké ho napětí  č . 9oo1855o25

uzavřená v souladu se zákonem č . 458/2000 Sb., energetichý zákon v ptatné m znění  a jeho prováděcí mi předpisy mezi
Žadatelem
č eská republika - Hasič ský záchranný sbor Kraje Vysoč ina
Sí dto: Ke Skalce 4960132, Jihtava, 586 0] . Jihlava
lČ :  70885L84. DlČ : cZ70885184
Adresa pro zasí lání  pí semností :
Ke Skalce 4960132, Jihtava, 586 0l Jihlava
Zástupce ve věcech smluvní ch: Jiří  Němec
a

Provozovatetem distribuč ní  soustavy (dále jen ,,Provozovatel DS")
EG.D, a.s.

Sí dto: Lidická L873/36, Č erná Pote,602 0O Brno
Zápis v oR: Spoteč nost je zapsána v obchodní m rejstří ku vedené m Krajshým soudem v Brně, v oddí lu B'vlož ce 8477
lČ :  28O85400 DlČ : CZ280854oo
Zástupce: ve věcech smluvní ch:

ve věcech technichrich: 
Bankovní  spojení :  

lBAN: 

l. Předmět smlouvy
Předmětem té to smlouvy je:

L)Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmí nek ke své  distribuč ní soustavě zaří zení  Žadatete pro odběr
etektřiny-(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 nákladech spojených s piipojení m a se zajiš tění m pož adované ho
pří konu (dále jen 

"podí [  
na oprávněných náktadech") dle té to smlouvy.

ll. Technické  podmí nky připojení
Adresa odběrné ho mí sta: k. ú . Jihtava, parcela č .to7713
EAN :  85 9 1-82 4OO22O 481356
Rezervovaný pří kon (tj. jmenovitá hodnota hlavní ho j istič e před elektroměrem v A):
Stávají cí  hodnota: o x 0 A
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 3 x 315 A
Charakteristika j istič e:  Typ B

Napětbvá ú roveň: 0'4 kV (NN)

Typ sí tě:  TN-C
Typ odběru: Zákazní k NN podnikatel - trvalé  připojení
Charakter odběru: T5
Na odběrné m mí stě bude cetkový instalovaný pří kon: 20o kW
z toho bude:

osvětlení  20 kW
Klimatizace 30 kW
ostatní spotřebič e ] .00 kW
Motory, svářeč ky apod. 50 kW

Stupeň zajiš tění  kva[ ity a spo[ehlivosti dodávky etektrické  energie:
Standardní stupeň daný platnými č s. normami a právní mi předpisy v době podpisu té to smlouvy (vyhtáš ka č .54o/2oo5
Sb. v platné m zněnl Pravidla provozování distribuč ní soustavy, Č sru Eru 50] -60 a souvisejí cí normy a předpisy).
Způ sob připojení  zaří zení  k distribuč ní  soustavě:

a) Mí sto připojení :  Mí stem připojení bude nová pří pojková skří ň umí stěná na hranici areálu
b) Struč ný popis způ sobu připojení :  Zaří zení  Žadatele bude připojeno po ú pravě a rozš í ření  distribuč ní  soustavy.
c) Hranice vtastnictví :  Zaří zení  Provozovatele DS bude konč it pří pojkovou skří ní '

Zaří zení Žadatele zač í ná /  bude zač í nat htavní m domovní m vedení m (HDV) směrem od j istí cí ch prvků  v pří pojkové
skří ni k elektroměrové mu rozvaděč i.

d)Typ měření :  Měření bude nepří mé  NN - typ B. .

Budou použ ity měřicí transformátory proudu s převodem 400/5.
e) Umí stění  měření :  Měření  bude umí stěno v rozvaděč i Žadatete (umí stěné m na hranici pozemku, v pití ři nebo na
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objektu) trvale pří stupné m z vněiš í  strany z veřejné ho prostranství .

f) Souvisejí cí technická opatření :  Bude provedena následují cí ú prava distribuč ní sí tě:
rn/stavba nové  kioskové  trafostanice při utici Kosovská a nová kabelová smyč ka NN na hranici areálu HZS

lnvestorem té to stavby bude Provozovatel DS. Toto zaří zení  zů stane po vybudování ve vlastnictví  Provozovatele DS

Datš í  technické  podmí nky připojení zaří zení Žadatele k distribuč ní  soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Pří toze č . 1,

která tvoří  nedí lnou souč ást té to smlouvy.

llI . Termí n připojení  zaří zení  k distribuč ní  soustavě
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zaří zení Žadatele specifikované  v č t. ll. té to smlouvy ke své  distribuč ní soustavě

v termí nu do 12 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 Smtouvy,

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

v distribuč ní  soustavě zajiš tbvaných Provozovatelem DS v souvistosti s touto smlouvou (dáte jen ''Stavba"), zejm. ide
o nepří znivé  ktimatické  podmí nky v zimní ch období ch,

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

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

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

dle zákona č . ] .83/2006 Sb. Stavební ho zákona v platné m znění , do 30.08.2021, pokud tato smlouva dále nestanoví
j inak.

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

má právo na změnu technichich podmí nek řeš ení  připojení zaří zení v pří padě. ž e nebude sptněna některá z podmí nek

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

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

lV. Podil Žadatele na oprávněných nákladech

1) Žadatet se zavazuje uhradit Provozovateli DS podí t na oprávněných náktadech, jehož  výš e je stanovena v souladu

s vyhtáš kou č . ] -6/20] .6 Sb., o podmí nkách připojení  k elektrizač ní soustavě v platné m znění .

Podí t Žadatete na oprávněných náktadech č iní :  157 500 Kč

2) Úhrada podí lu na oprávněných náktadech je splatná na ú č et Provozovatele DS s variabitní m symbolem 9001855025
takto:

a) zátoha ve výš i 50 o/o z hodnoty podí lu na oprávněných náktadech, ti. 78 750 Kč  do 15 dnů  ode dne uzavření  té to

smlouvy
b) doptatek ve výš i 50 o/o z hodnoý podí tu na oprávněných nákladech, t j. 78 750 Kč  do 6 měsí ců  ode dne uzavření  té to

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

3) Úhrada podí [u na oprávněných náktadech bude provedena na záktadě té to smtouvy (nejedná se o ú hradu za zdanitetné

ptnění , proto nebude ze strany Provozovate[e DS vystavována faktura-daňoý 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 záhlaví  té to smlouvy.

V. Povinnosti smluvní ch stran
1) Povinnosti Žadatete:

a1 Řaane, vč as a ve sjednané  výš i uhradit podí t 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 tohy č . 1.

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

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

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

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

etektrické  energieje 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 instalaci měřicí ho

zaří zení tak, aby Provozovatet Ds mohI  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 poŽadovaný

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

3) Práva a povinnosti obou smluvní ch stran:

a) Provozovatet DS a Žadatet 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 sm[uvní ch stran jsou upraveny právní mi předpisy, zejmé na energetichf'm zákonem a jeho

prováděcí mi předpisy.
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Vl. odpojení  zaří zení  od distribuč ní  soustavy
1) Provozovatet DS je oprávněn odpojit zaří zení Žadatele od své  dí stribuč ní  soustavy:

a)v pří padě, kdy zaří zení Žadatele nebude odpoví dat pří stuš ným technickým normám a ptatným právní m předpisů m;

b) v pří padě, kdy zaří zení Žadatele bude negativně ovtivňovat 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 platnosti smlouvy a způ soby ukonč ení  smlouvy
1) Smlouva je uzavřena na dobu neurč itou.
2) Kterákotize smtuvní ch stran má právo smlouvu ukonč it pí semnou listinnou výpovědí s rnýpovědní  dobou 1 měsí c

od doruč ení  výpovědi protistraně.

3) Smtouvu lze ukonč it pí semným tistinným odstoupení m které koliv ze smluvní ch stran V pří padě podstatné ho poruš ení
povinností  druhou smluvní  stranou.

4) Provozovatet DS má dále právo odstoupit od té to smlouvy v pří padě, ž e:

a) Žadatet neuhradil 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 t. lV. uhrazena ani v dodateč né  thů tě 15 dnů

ode dne její  splatnosti,
b) nebude splněna podmí nka stanovená v č l. lll odst. 1 pí sm. c) a pí sm. d)té to smlouvy.

5) V pří padech ukonč ení  smlouvy bude dosud uhrazená č ástka podí tu na oprávněných nákladech 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  smtouvy z dů vodů  na straně Žadatele je Provozovatel DS oprávněn pož adovat po Žadateti

ú hradu veš kerých oprávněných náktadů ' které  Provozovatel DS dosud vynatož il nebo které  budeješ 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 tu těchto oprávněných náktadů  a j iž  uhrazených č ástek
podí tu.

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

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

nedoplatek Provozovateli DS na záktadě předpisu ptatby. V pří padě' ž e nároky Provozovatele DS již  poskytnuté  ptatby

nepřevýš í , Provozovatel DS zbylou č ástku po započ tení vlastní ch nároků  Žadateti vrátí .
8) Zánikem smlouvy rovněž  zaniká rezervace pří konu dte 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 dodávky elektřiny 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)Smtuvní strany sjednávají v souladu s 5 548 zákona č .89l2ot2 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 Provozovatetem DS novou smlouvu o připojení ' její mž  předmětem bude připojení stejné ho zaří zení v tomté ž  odběrné m
mí stě, pokud se smluvní  strany té to smlouvy nedohodnou jinak.

Vlll. ochrana osobní ch ú dajů

1) Žadatet nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlaš uje a podpisem té to smlouvy potvrzuje, ž ejejiiž  Provozovate[
DS informovalo 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  jednat 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 smlouvy)je mož né  prové st prostřednictví m pí semné ho oznámení
podepsané ho Žadatetem, kdy ú č innost změny identifikač ní ch ú dajů  nastává doruč ení m tohoto oznámení Provozovateli
DS.

2) ostatní  zálež itosti touto smlouvou neupravené  se ří dí obč anským zákoní kem č .89l2oL2 Sb. v platné m znění ,

energetic$im zákonem č . 458/2000 Sb. v platné m znění , vyhláš kou o podmí nkách připojení č . L6/20] .6 Sb. a

aktuální mi Pravidty provozování  distribuč ní  soustavy dostupnými na www.egd.cz.
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3) obě strany se zavazují  vzájernně se informovat- o jakýchkotiv změnách nezbytných pro řádné  provádění  té to smlouvy,
zejmé na pak o změnách identifikač ní ch ú dajů  Žadatele, technichich parametrů  uvedených v č t' ll. té to smlouvy a to
nejpozději do 30 dnů  od provedení té to změny.

4) Žadatet prohtaš 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 Žadatet sám vlastní kem té to nemovitosti.

5) Smtouvu lze uzavří t v tistinné  podobě nebo v etektronické  podobě. Zastat-ti Provozovatel DS Žadateti návrh smlouvy
v tistinné  podobě, podepí š e Žadatet nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoruč ně návrh smlouvy a zaš le jedno

vyhotovení  smlouvy Provozovateli DS. Zastat-ti Provozovatel DS Žadateti návrh smlouvy v elektronické  podobě ve
formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednají cí  za Provozovatele DS. podepí š e Žadatel nebo jeho oprávněný
zástupce fiednají cí  osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zaš le podepsanou sm[ouvu v elektronické  podobě
Provozovateli DS. Smtuvní strany se pro ú č ely uzavření smlouvy v elektronické  podobě výstovně 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 platný zaruč ený elektronichi podpis založ ený na kvalifikované m certifikátu.

6) Smtuvní  strany prohtaš ují , ž e se s textem té to smlouvy seznámily a souhlasí  s ní m, na dů kaz č ehož  zástupci obou
smtuvní 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 ijejich právní mi předchů dci dří ve uzavřena.

8) Je-ti Žadatet povinným subjektem dle ustanovení  S 2 odst. 1 zákona č .g4ot2oI5 Sb., o zvtáš tní ch podmí nkách ú č innosti
někteých smluv' uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),'zavazuje se v souvislosti
s uzavření m té to smlouvy splnit povinnosti vypt,ývají cí  z uvedené ho zákona. Smluvní strany se dohodty, ž e smlouvu
k uveřejnění  zaš te správci registru smluv Žadatet. Za pří padnou majetkovou ú jmu, která by nesptnění m povinností
Žadatete dle citované ho zákona vznikla Provozovateli DS, odpoví dá Žadatet.

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

té to smtouvy Žadateti.

2) Smtouva je uzavřena za předpoktadu, ž e Žadatet nejpozději do konce uvedené  30 denní  thů ý vyhotovení  smlouvy
podepí š e a zaš le zpět Provozovateti DS. Jiná forma přijetí  návrhu Smlouvy není mož ná. Pokud bude zaslaný podepsaný
rnýtisk Smtouvy obsahovat jaké kotiv vpisky, dodatky č i odchytky, k uzavření  smlouvy nedo| de.

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

č eské  Budějovice,

dne:29.06.2021
ZaProvozovatele DS

'J I  rtcrl ue""0's': :07:: 'ilm""""'

lng. Zdeněk Máca
Vedoucí  managementu připoj.a přelož ek

EG.D, a.s.

dne:

Za Zadatele:

Jiří Němec
Č eská repubtika - Hasič ský záchranný sbor Kraje Vysoč ina
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Pří loha č - 1

Doptňují cí  technické  podmí nky připojení

Htavní jistič  musí  odpoví dat normě Č sru Eru 60898 nebo Č SN EN 60947, mí t vypí nací  charakteristiku ,,B" a nezáměnné

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

V pří padě použ ití nové ho htavní ho j istič e bude jeho montáž  zajiš těna a uhrazena Žadatelem. Veš keré  připojené  elektrické

zaří zení  musí  splňovat pož adavky pří stuš ných technichých norem.

Provedení měření
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 . 359/2o2o Sb., v platné m znění . Měří cí transformátory proudu musí  být s tří dou p-řesnosti 0,5 S

(ú iedně ověřené ) a minimální m rnikonem ] -o VA. Transformátory proudu musí  mí t 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

Provozovatete DS. Vodič e od měří cí ch transformátorů  proudu 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 dle pož adavku

PDS. skří ň měření musí být vybavena zkuš ební  svorkovnicí a musí být k montáž i elektroměru připravena. Její provedení

musí býtvsouladusČ srurru61439-] .aČ stttso3864as,,Pož adavkynaumí stění ,provedení azapo| ení měří cí chsouprav
u zákainí ků  a matých ýroben s připojovaným výkonem do 250 kW připoiených k etektrické  sí ti ní zké ho napětí '' v platné m

znění (naleznete na Www.egd.cz). Nestandardniskří ň měření a nestandardní  umí stění skří ně musí Žadatet odsouhlasit s

týmem Správa měření (e-mait:  sprava.mereni@egd.cz). Elektroměr dodá Provozovatel DS.

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

oS pó dokonč ení  pří pravy odběrné ho mí sta ze strany Žadatele d[e dokumentu ,,Pož adavky na umí stění , provedení  a

zapojení  měří cí ch souprav" umí stěné m na webu distributora www.egd-cz.

Žadaiet pož adují cí připojení nebo odpo| ení 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.

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

a smlouvy o dodávce etektřiny nebo smlouvy o sdruž ených stuž bách dodávky elektřiny pro uvedené  odběrné  mí sto.

V pří padě, ž e je na oM nainstalována dobí jecí stanice s instalovaným výkonem nad 3,7 kW, musí  být tato stanice schvátena

PDS a na záktadě ýzvy 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 instatován tak, aby zů statfunkč ní i po silové m odpojení  nabí ječ ky od DS a

umož nilautomatizaci 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 dále 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  celkové ho odběru.

Nastavení  ochran
Distribuč ní sí tl vč etně pří pojek, je chráněna před ú razem etektrickým proudem dle PNE 33 0000-1' soustava TN_C.

odběrná e[ . zaří zení  koneč né ho zákazní ka musí  splňovat, z htediska ochrany před ú razem etektrickým proudem, pož adavky

Č stt ss 2ooo-4-4t.
Z htediska ochrany před atmosfé richým a provozní m přepětí m ie distribuč ní  sí ť chráněna dte CSN 38 08L0 a PNE 33

oooo-8. Provozovatel DS doporuč uje použ í t v instah| i Ž.o"t"ť " vhodnou ochranu proti přepětí  podte Č SN 33 2ooo-] -

a PNE 33 0000-5.
Zpětné  vtivy
Žáa"t"t 1" povinen dte S 28 Energetické ho zákona č .458/2000 Sb., v ptatné m znění , provádět dostupná technická

opatřenlzamezují cí ovlivňování kvatity etektřiny v neprospěch ostatní ch ú č astní ků  trhu s elektřinou. Celkové  zpětné  vtivy

na distribuč ní sí ť způ sobené  provozem odběrné ho mí sta 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:

Plt =  0,4 dtouhodobá mí ra vjemu flikru

Pst =  0,6 krátkodobá mí ra vjemu flikru

Nesymetrie napětí  - rnýstedná hodnota stupně nesymetrie - k(u) . o,7 o/o-

Vyš š í  harmonické  - pří pustné  ú rovně jednottivých harmonichf'ch napětí  musí  být dte PNE 33 3430-0.

Kotí sání  napětí  - změny napětí  musí  být omezeny na 3 Yo Un' maximální  přechodné  změny na 4o/o Un.

Zpětné  vtivy na HDo - ruš ivé  napětí  na frekvenci HDo, nebo v bezprostřední  blí zkosti nesmí  překroč it 0'1 %  Un'

u vedte| š 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 .
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