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SMLOUVA O UZAVŘENí BUDOUcí SMLOUVY O PŘIPOJENí ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘlzENí K DISTRIBUČNj
SOUSTAVE
DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN)
ČíSLO: 18_S0BS01_4121405189
PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dále jen PDS)
_
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV - Pod mokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 liČ, 24729035 I DIČ CZ 24729035 I
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 I
licence na distribuci elektřiny Č. 121015583 I registrační číslo u OTE: 715 I info@cezdistribuce.cz I
www.cezdistribuce.cziKontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800850860 (hlášení poruch,
distribuční požadavky, informace) I adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova
2577/19, PSČ 326 00 I pa základě pověření ze dne 23.1.2015
zastupuje Tibor Brezina, pozice:
Vedoucí oddělení Připojování
ŽADATEL (dále jerrŽadatel)
OBCHODNí FIRMA/ NÁZEV Český hydrometeorologický ústav
IČ 00020699
DIČ
CZ00020699
ADRESA MlsTA TRVALÉHO POBYTU I SíDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Na Šabatce
Č. P. / Č. O.
2050
OBEC Praha
MíSTNí ČÁST Komořany
ZÁPIS V OR 17P "''''''':,
\/1 n71<A č:

PSČ

14300

I. ÚVODNí USTANOVENí
1) Žadatel má zájem o odběr elektřiny v odběrném místě na adrese:
Škvorec, kat.území: Škvorec, parc.č.1321 /3, 250 83 Škvorec, a dne 4. 5. 2018 žádostí Č. 4121405189 požádalo připojení
odběrného elektrického zařízení v odběrném místě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dále jen .odběrné zařízeni").
2) PDS neshledal důvody, jež by připojení bránily, a s ohledem na údaje pro zapojení odběrného zařízení do distribuční soustavy
a údaje o odběru uvedené v žádosti o připojení určil technické podmínky připojení (dále jen "TPP·), které tvoří Přílohu Č. 1 této
smlouvy a jsou její součástí.
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3) K připojení může dojít až poté, co Žadatel zřídí odběrné zařízení a PDS provede odpovídající úpravu své distribuční soustavy.
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II. BUDOUcí SMLOUVA
1) PDS se zavazuje uzavřít smlouvu o připojení odběrného zařízení (dále jen "budoucí smlouva") podle § 50 odst. 3 zákona
Č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správ~' v energetických odvě!vích
a o změně některých zákonů (dále jen "energetický zákon"), a smluvně sjednaných podmínek, a to na písemnou výz:vu Zadatele.
2) Předmětem plnění budouci smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné zařizení a po připojení zajistit Ladateli rezervovaný
příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah budoucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou Č. 2 této smlouvy.
____

o

III. PODMíNKY BUDOUcíHO PŘIPOJENí ODBĚRNÉHO ZAŘíZENí
1) Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 1 200,00 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen .. Podíl na nákladech"), Žadatel zaplatí alespoň polovinu
Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy; obdržel-Ii PDS platbu před uzavřením této smlouvy,
platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbylou část Podílu na nákladech Žadatel zaplati nejpozději
do 15 dnů ode dne doručení oznámení PDS podle odstavce 2) písmo c). Podíl na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostnim
převodem na účet PDS vedený u
5189.
2) PDS je povinen do 4 měsíců ode dne, kdy Žadatel zaplatí alespoň polovin~ Podílu na n'aRladech:
a) zajistit provedení úpravy distribuční soustavy v souladu s technickým řešením připojení odběrného zařízení určeným
v TPP (dále jen .Stavba PDS"); je-Ii PDS povinen podle energetického zákona zřídit elektrickou přípojku, její zřízení je
součástí Stavby PDS,
b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu PDS,
c) písemně oznámit Žadateli, že splnil povinnosti podle písmo a) a b) a je připraven provést připojení odběmého
zařízení.
3) Žadatel je povinen do 4 měsíců ode dne, kdy zaplatí alespoň polovinu Podi!u na nákladech:
a) zajistit,zřízení odběmého zařízení v odběrném místě v souladu s technickým řešením připojení určeným v TPP (dále jen
"Stavba_Zadatele"); je-Ii Žadatel povinen podle energetického zákona zřídit elektríckou přípojku, její zřízení je součástí
Stavby Zadatele; v případě, že Stavba PDS je vyvolána Žadatelem požadovanou změnou technických parametrů stávajícího
již připojeného odběrného zařízení, smí Žadatel změnu těchto technických parametrů odběrného zařízení provést až
po obdržení písemné výzvy od PDS dle čI. III odst. 2 písmo c),
b) získat podle stavebních předpisů právo užívat Stavbu Žadatele,
c) má-li být část Stavby PDS umístěna na nemovitosti Žadatele, zřídit ve prospěch PDS právo odpovídající věcnému
břemeni zřídit a provozovat dotčenou část Stavby PDS na nemovitosti žadatele, včetně práva přístupu,

Otočte prosím
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d) vyklidit a připravit na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu na své.nemovitosti p,rost~r pro ~tavb~ P~S,
.'
r.
e) písemně oznámit POS, že splnil povinnosti podle písmo a) a b) a je pnpraven provest pnpojeru odberneho zanzeru:
k oznámení Žadatel musí připojit písemnosti určené vTPP a v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dále jen
"pPOS").
4) Stavbu POS nelze pro účely této smlouvy provést, jestliže
a) vlastník nemovitosti odmítne zřídit ve prospěch POS právo odpovídající věcnému břemen i zřídit a provozovat
na nemovitosti Stavbu POS; to platí i v případě, že vlastník nemovitosti je neznámého pobytu nebo sídla nebo není znám
nebo určen,
b) osoba, jejíž souhlas se podle stavebních předpisů vyžaduje ke zřízení Stavby POS, odmítla tento souhlas vydat, nebo
c) jiné okolnosti, z nichž POS zřejmě vycházel při vzniku závazku podle odstavce 2) písmo a) a b), se do té míry změnily, že
nelze na POS rozumně požadovat, aby Stavbu POS provedl, případně Žadatel neposkytne POS nezbytně potřebnou
součinnost.
6

5) Zjistí-Ii POS, že Stavbu POS nelze provést, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu žadateli spolu s návrhem jiných
TPP a, je-Ii to nutné, i s návrhem nového termínu podle odstavce 2).
IV. UZAVŘENf BUDOUcí SMLOUVY
1) Žadatel může vyzvat POS k uzavření budoucí smlouvy nejdříve poté, co:
a) Žadatel splnil peněžité závazky podle čI. III. odst. 1),
b) Žadatel splnil závazky podle čI. III. odst. 3) s tím, že oznámení o jeho připravenosti provést připojení odběrného zařízení
může Žadatel učinit spolu s výzvou, a
c) POS oznámil podle čI. III. odst. 2) písmo c), že je připraven provést připojení odběrného zařízení.
2) Do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1) POS zašle Žadateli návrh budoucí smlouvy s uvedením lhůty
pro přijetí návrhu, která nesmí být kratší než určuje právní předpis, jinak ne kratší než 30 dnů.
3) Oznámí-Ii POS Žadateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1), že trvá na kontrole odběrného zařízení,
je Žadatel povinen umožnit POS provedení kontroly do jednoho týdne ode dne doručení oznámenI a POS je povinen ve. stejné
lhůtě kontrolu provést. Lhůta pro zaslání návrhu budoucí smlouvy podle odstavce 2) začne běžet dnem následujícím
po provedení kontroly.
4) Povinnost POS podle čI. II. a rezervace příkonu zanikají, jestliže Žadatel:
a) je v prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle čI. III. odst. 1) a tuto povinnost nesolní ani v dodatečné lhůtě
jednoho měsíce od uplynutí původní lhůty k placení,
b) je v prodlení s plněním povinnosti podle čI. III. odst. 3) a tuto povinnost nesplni ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou
mu stanoví POS,
c) nepřijme návrh POS podle čI. III. odst. 5) do jednoho měsíce od doručení návrhu,
d) nevyzve POS k uzavření budoucí smlouvy ani do jednoho měsíce ode dne, kdy mu vzniklo právo učinit tuto výzvu podle
odstavce 1),
e) neumožní POS provedení kontroly podle odstavce 3) ani do jednoho měsíce od doručení oznámení POS,
f) nepřijme návrh budoucí smlouvy ve lhůtě uvedené v návrhu, nebo
g) oznámi písemně POS, že na připojení odběrného zařízení netrvá.
5) Nastane-Ii skutečnost předvídaná v odstavci 4), je Žadatel povinen nahradit POS náklady, které POS oprávněně vynaložil
v souvislosti se zamýšleným připojením odběrného zařízení podle této smlouvy a které POS žadateli vyúčtuje. Následně
na základě Žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu na nákladech, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho
vrácení, obsažené na předepsaném formuláři POS, s možností jeho stažení na webové adrese www.cezdístribuce.cz vrátí POS
Žadateli zaplacený Podíl na nákladech nebo jeho část převyšující náklady vynaložené POS.
.
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V. SPOLEČNÁ USTANOVENí
1) Změní-Ii Žadatel d.odatečně údaj týkající se odběrného zařízení a v důsledku toho se sníží Podíl na nákladech, případný
přeplatek POS vrátí Zadateli.
2) Jestliže si změna podle odstavce 1) vyžádá změnu TPP, je Žadatel povinen nahradit POS náklady vynaložené na provedeni
a odstranění původního technického řešení připojení odběrného zařízení. V opačném případě Žadatel zaplatí POS rozdíl mezi
náklady, které POS vynaložil, a náklady, které by POS vynaložil, kdyby od počátku postupoval se znalostí změněného údaje.
3) Vznikla-Ii nezávisle na vůli smluvní strany překážka, která smluvní straně brání ve splnění její povinnost podle čI. !II. odst 2) a 3),
po dobu nezbytně nutnou k překonání této překážky neběží smluvní straně lhůta pro splnění povinnosti, jestliže existenci
překážky oznámila bez zbytečného odkladu po jejím vzniku druhé smluvní straně. Ustanovení čl, I I. odst. 4) a 5) není tímio
dotčeno.
4) Je-Ii to pro splnění povinností podle čI. III. odst. 2) nebo 3) nutné, smluvní strany si poskytnou potřebnou součinnost, zejména
co do stavební nebo montážní připravenosti nebo k získání rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, osvědčeni nebo sděleni správního
úřadu. Smluvní strany se navzájem v potřebném obsahu a rozsahu informují o plnění svých povinnosti a o skutečnostech, které
by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění jejich povinnosti a koordinaci Stavby POS a Stavby Žadatele.
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5) POS je oprávněn započítat pohledávku na náhradu nákladů oproti pohled~vce ~adatele n~ vrácven! zaplacené~~ Podílu
.
na nákladech nebo jeho části. Smluvní strany nemohou své pohledávky, ktere vzniknou na zaklade teto smlouvy CI v souvislosti
s ní, postoupit na třetí osobu nebo k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí
1) Tato smlouva je po vzájemné dohodě uzavřena v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § 50 odst. 3 energetického zákona a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.
I

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řidí PPOS a Připojovacími podmínkami pro příslušnou
napěťovou hladinu, zveřejněnými na webové stránce POS WWW.cezdistribuce.cz. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem
těchto dokumentů •.rozumí jim a zavazuje se je respektovat.
3) Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas POS (navrhovateli) svůj souhlas
s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Žadatel přijme návrh smlouvy včas,
jestliže doručí svůj souhlas POS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. POS,
v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přistupu k žadatelům, a v soulad~ s ustanovením § 1740 odst. 3
OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Zadatelem.
4) Žadatel prohlašuje, že na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, je oprávněn užívat nernovitost, ha které
má být odběrné zařízení zhotoveno, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy. Je-Ii
prohlášení Žadatele nepravdivé a POS písemně oznámí tuto skutečnost Žadateli, po dobu, než Žadatel uvede právni stav
do souladu s jeho prohlášenim, POS neběží lhůty ke splnění povinností podle této smlouvy. Neučlni-li tak Žadatel ani do šesti
měsíců ode dne, kdy mu POS doručil oznámení, je POS oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupením povinnost POS podle
čI. II. a rezervace přikonu zanikají. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení čI. IV. odst. 5) a čI. V. odst. 5), která se
pro vypořádání vzájemných nároků použijí obdobně.
5) Žadatel a POS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování OPH v energetice Podíl
na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plněni, a proto
nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným
platbám. Faktura nebude vystavena.
6) Žadatel souhlasí s tím, aby mu POS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými prostředky na elektronickou adresu
Žadatele uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává POS Žadateli; souhlas Žadatele se vztahuje i na zasíláni jiných
obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci služeb POS souvisejících s plněním této smlouvy. Tím neni dotčeno zákonné právo obou účastniků na vyjádření
nesouhlas u se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.
7) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany. To neplati, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí
nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných iníormací
pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost POS zachovávat pravidla informačního odděieni
("unbundling")
podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.
8) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, a s Nařizením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete
na www.cezd~ribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.

-

9) Zrněnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že
POS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Je-Ii smlouva uzavírána prostředky
umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory POS, je Žadatel, je-Ii spotřebltelern
dle § 419 OZ, oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlcuvy, a to písemně prostřednictvím
formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v provozních místech (kancelářích,
provozovnách apod.) POS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz.Žadatel.je-1i
spotřebitelem, současně žádá
POS, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozí
věty a to ve srnyslu § 1823 OZ.
10) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným. nebude to mít vliv
na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně
nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem,
a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu

každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

12) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Otočte prosím

Příloha Č. 1: Technické podmínky připojení Č. 4121405189.
Příloha Č. 2: Obsah budoucí smlouvy o připojeni
ZA ZÁKAZNíKA
Český hydrometeorologický ústav

ZAPOS
ČEZ Distribuce, a. s.

Mgr. Mark Rieder, ředitel, ředitel

Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Připojování
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Příloha Č. 1 smlouvy 18_508501_4121405189
Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo:
SPECIFIKACE ZAŘíZENí - odběr
- umístění zařízení: Škvorec, kat.území: Škvorec, parc.č.1321/3,
- EAN:
- pro data spotřeby 859182400610244523

č,

4121405189

250 83 Škvorec

MíSTO PŘIPOJENí
- místo připojení k distribuční soustavě - odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictvi: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrnéhe zařízení od distribučni soustavy: Pojistky nn v HDS
TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACíHO MíSTA
- napěťová hladtna: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 1 (počet fázi)
- hodnota jističe před elektroměrem: 1 x 6,0 A; vypínací charakteristika: B
.. charakter odběru: T1
PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
Spotřebič

_!_

Ostatní spotřebiče

Stávající [kW~l--l __ N_oVY-,·...![_kW-,-l-+__ C_e_lk_e_m__ --I
0,00
0,50
0,50

PODMíNKY PŘIPOJENí
Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady
v rozsahu:
Stávající pojistková skříň X2/SS 100, umístěná na hranici pozemku parc.č. 792/2, bude upravena na pojistkovou skříň
SS200. V upravené pojistkové skříni vznikne připojné místo pro žadatele.

Pro připojení zařizeni dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:
Hlavni domovní vedení

z upravené

pojistkové skříně a elekiroměrový rozvaděč.

ZPŮSOB A PROVEDENí MĚŘENí MNOZSTVI ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY
- umístění měřicího zařízení: vně budovy
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS
Obchodní měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo
skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly,
odečtu, údržby, výměny či odebráni měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právnimi
předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřicích zařízení
v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠí PODMíNKY PŘIPOJENí
Nově budované zařízení a elekirická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být
v souladu s platnými ČSN, s "Pravidly provozování distribuční soustavy", "Připojovacími podmínkami PDS", Podmínkami
distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENí NEBO UZAVŘENí SoP
- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-Ii dříve uzavřena) nebo VYPlněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení
plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v Ořvl/výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného
do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
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SMLOUVY O PŘIPOJENí

Smlouva o připojení bude obsahovat:
1) Závazek POS připojit odběrné elektrické zařízení Žadatele a zajistit Žadateli dohodnutý rezervovaný příkon podle TPP. Podíl
na nákladech stanovený Vyhláškou o připojení bude uhrazen na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.
2) Podmínky připojení odběrného elektrického zařizen! v odběrnóm místě, a to specifikaci odběrného místa, technlcké podmínky
připojení, údaje o připojovaných elektrických spotřebičích v odběrném elektrickém zařízení, místo připojení odběrného místa
k distribučni soustavě - hranice vlastnictví a způsob a provedení měření elektřiny. Tyto podmínky budou ve smlouvě o připojení
stanoveny v souladO s TPP.
3) Termín připojeni - bude určen v souladu s PPOS; nebudou-i! PPOS tento termín upravovat, pak bude tento termín činit 30 dnů
od uzavření smlouvy o připojení. POS nebude povinen připojit Žadatele dříve, než Žadatel splní povinnosti a podminky určené
v PPOS a TPP a splnění těchto povinností a podmínek doloží, ledaže tak Žadatel učinil již před uzavřením smlouvy o připojení.
4) Není-Ii výslovně sjednáno jinak, má se zato, že smlouva o připojení je uzavírána na dobu neurčitou.
5) Tyto závazky Žadatele:
a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v TPF;, PPOS a v Připojovacích podmínkách pro příslušnou
napěťovou hladinu stanovených POS, a udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá ustanovením smlouvy
o připojení, právním předpisům, technickým normám a PPOS, a plnit pokyny výrobce zařízení použivaného k odběru
po celou dobu trvání smlouvy o připojení,
b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků
trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a použivat
k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
c) nahradit POS oprávněné náklady, které POS vynaložil za účelem plnění jeho povinnosti vytvořit podmínky pro připojení
odběrného zařízeni Žadatele, včetně nákladů, které POS vynaložil podle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, a to v přřpadech, kdy smlouva o připojení zanikne z důvodu
oznámení Žadatele, že na připojení cdběrného zařízení netrvá. ještč před připojením cdběrného zařízeni k distribučni
soustavě, nebo zanikne-Ii smlouva o připojení v důsledku odstoupení POS pro nepravdivost prohlášeni Žadatele týkajícího
se jeho oprávněni užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického
nebo jiného, k tomu způsobítého
práva, nebo dojde-Ii k zániku rezervace pro nezaplacení Podíiu na nákladech nebo jeho
části.
6) Právo Žadatele ukončit připojeni prostřednictvím písemného oznámení, že na připojení odběmého zařízení netrvá,
doručeného POS.

