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Smlouva o p ipojení
k distribu ní soustav  z nap ové hladiny vysokého nap tí . 12414468

uzav ená v souladu se zákonem . 458/2000 Sb., energetický zákon v platném zn ní a jeho 
provád cími p edpisy mezi 

Žadatelem
Obchodní firma: Dopravní podnik m sta Brna, a.s. 
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brn , oddíl: B, vložka: 2463
I O: 25508881  DI : CZ25508881
Zástupce ve v cech smluvních: ███████████████████,███

██████████████████
Adresa pro zasílání písemností: 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

a
Provozovatelem distribu ní soustavy (dále jen „Provozovatel DS“) 
E.ON Distribuce, a.s. 
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, eské Bud jovice 7, 370 01 eské Bud jovice
Zápis v OR: Krajský soud v eských Bud jovicích, oddíl B, vložka 1772 
I O: 28085400 DI : CZ28085400 
DS: nf5dxbu 

Zástupce:
ve v cech smluvních: █████████████████,██████████

██████
ve v cech technických: ████████████████,██████████

██████
█████████,█████████
T█████████████
████████████████████

Bankovní spojení: Komer ní banka, a.s. 
íslo ú tu: 35-4544230267/0100 

variabilní symbol: 12414468 
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 
BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP
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Smlouva o připojení
k distribuční soustavě Z napěťové hladiny Vysokého napětí č. 12414468

uZavřená V souladu se Zákonem Č. 458/2000 Sb., energetický Zákon V platném Znění a jeho
prováděcími předpisy meZi

Žadatelem
Obchodní firma: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/ 151, Pisárky, 603 00 Brno
Zápis V OR: Krajský soud V Brně, oddíl: B, Vložka: 2463
IČO; 25508881 DIČ: cZ25508881
Zástupce ve vèøeøh Smluvniøh:___,_

__I_
Adresa pro Zasílání písemností:
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)
E.()N Distribuce, a.s.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772
IČO: 28085400 DIČ: cZ28085400
DS: nf5du

Zástupce:
ve věcech smluvních:

Vc Věccch tcchnických: ___,__
_
__,___
T____
_

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-4544230267/0100
variabilní symbol: 12414468
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267
BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP
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I. P edm t smlouvy
P edm tem této smlouvy je:
1) Závazek Provozovatele DS p ipojit za sjednaných podmínek ke své distribu ní soustav

za ízení Žadatele pro odb r elekt iny (dále jen „za ízení“ nebo také „odb rné místo“) a
zajistit rezervovaný p íkon dle lánku II. této smlouvy.

2) Závazek Žadatele uhradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s p ipojením a se
zajišt ním požadovaného p íkonu (dále jen „podíl na oprávn ných nákladech“) dle této
smlouvy.

II. Technické podmínky p ipojení
Adresa odb rného místa: Hlinky 64/151, 603 00 Brno 

íslo místa spot eby: █████████████████ 
EAN: ██████████████████████████████ 
Rezervovaný p íkon: 

Stávající hodnota: 61 015 kW 
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 63 015 kW 

Nap ová úrove : VN 22 kV 
Typ sít : IT 
Typ odb ru: Zákazník VN – trvalé p ipojení 

Touto Smlouvou o p ipojení se slu uje stávající místo spot eby . 3610219568 (EAN 
859182400211900187) se stávajícím místem spot eby . 3101037507 (EAN 
859182400200001659). 

Stávající rezervovaný p íkon pro místo spot eby . 3101037507 ve výši 61 015 kW (dle Smlouvy 
o p ipojení k distribu ní soustav  z nap ové hladiny vysokého nap tí . 12164936) se touto
smlouvou m ní na hodnotu 63 015 kW.

Nové místo p ipojení s po adovým . 34 (m nírna Páte ní) dle P ílohy . 1 má lokální maximum 
(rez. p íkon) 2 000 kW 

Stupe  zajišt ní kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie: 
Standardní stupe  daný platnými s. normami a právními p edpisy v dob  podpisu této smlouvy 
(vyhláška .540/2005 Sb., v platném zn ní, Pravidla provozování distribu ní soustavy, 

SN EN 50160 a související normy a p edpisy). 

Zp sob p ipojení k distribu ní soustav  
a) Místo p ipojení za ízení k distribu ní soustav :

Místem p ipojení za ízení k distribu ní soustav  Provozovatele DS jsou p ípojná místa
uvedená v p íloze .1 této Smlouvy.

b) Stru ný popis zp sobu p ipojení:
Za ízení Žadatele bude p ipojeno stávajícím zp sobem bez úprav.
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I. Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je:
1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke Své distribuční soustavě

Zařízení Zadatele pro odběr elektřiny (dále jen „Zařízení“ nebo také „odběrné místo“) a
zajistit rezervovaný příkon dle článku II. této Smlouvy.

2) Závazek Žadatele uhradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených S připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) dle této
Smlouvy.

II. Technické podmínky připojení
Adresa odběrného místa: Hlinky 64/151, 603 00 Brno
CíSIQ místa SpOtřfibyI_EANz_
Rezervovaný příkon:

Stávající hodnota: 61 015 kW
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 63 015 kW

Napěťová úroveň: VN 22 kV
Typ sítě: IT
Typ odběru: Zákazník VN -trvalé připojení

Touto Smlouvou o připojení se slučuje stávající místo spotřeby č. 3610219568 (EAN
859182400211900187) se stávajícím místem spotřeby č. 3101037507 (EAN
859182400200001659).

Stávající rezervovaný příkon pro místo spotřeby č. 3101037507 ve výši 61 015 kW (dle Smlouvy
o připoj ení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12164936) se touto
smlouvou mění na hodnotu 63 015 kW.

Nové místo připojení s pořadovým č. 34 (měnírna Páteřní) dle Přílohy č. 1 má lokální maximum
(rez. příkon) 2 000 kW

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této Smlouvy
(vyhláška č.540/2005 Sb., v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy,
ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení k distribuční Soustavě
a) Místo připoj ení zařízení k distribuční soustavě:

Místem připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou přípojná místa
uvedená v příloze č.1 této Smlouvy.

b) Stručný popis způsobu připojení:
Zařízení Žadatele bude připojeno stávajícím způsobem bez úprav.
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c) Hranice vlastnictví: 
Za ízení Provozovatele DS kon í v míst  p ipojení za ízení Žadatele k za ízení Provozovatele 
DS dle skute ného stávajícího provedení p ípojného místa. Za ízení Žadatele za íná v míst  
p ipojení jeho za ízení k za ízení Provozovatele DS. 

d) Typ m ení odb ru elekt iny: 
M ení bude nep ímé VN - typ A. 

e) Umíst ní m ení odb ru elekt iny: 
M ení bude umíst no ve stávajícím odb rném míst  Žadatele. 

f) Související technická opat ení: 
V souvislosti se slou ením místa spot eby . 3610219568 (EAN 859182400211900187) s 
místem spot eby . 3101037507 (EAN 859182400200001659) nejsou nutná další související 
technická opat ení v distribu ní soustav . 

Další technické podmínky p ipojení za ízení Žadatele k distribu ní soustav  Provozovatele DS 
jsou uvedeny v P íloze . 1, která tvo í nedílnou sou ást této smlouvy. 

III. Termín p ipojení za ízení k distribu ní soustav  
1) Provozovatel DS se zavazuje p ipojit za ízení Žadatele specifikované v l. II. této smlouvy ke 

své distribu ní soustav  v termínu do 1 m síce od uzav ení této smlouvy 
za p edpokladu, že: 
a) Žadatel ádn  a v as splní veškeré své závazky z této Smlouvy, 
b) nenastane p ekážka v dob  podpisu smlouvy neznámá, bránící p ipojení a zajišt ní 

požadovaného rezervovaného p íkonu, 
pokud tato smlouva dále nestanoví jinak. 

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou p im enou zm nu termínu p ipojení uvedeného 
v tomto lánku a dále má právo na zm nu technických podmínek p ipojení za ízení v 
p ípad , že nebude spln na n která z podmínek stanovených v odst. 1 tohoto lánku. 
Provozovatel DS uv domí Žadatele o jednostranné zm n  termínu p ipojení nebo o 
jednostranné zm n  technických podmínek p ipojení poté, co se o nespln ní dané podmínky 
dozví. 

IV. Podíl žadatele na oprávn ných nákladech 
1) Žadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podíl na oprávn ných nákladech, jehož výše je 

stanovena v souladu s vyhláškou . 16/2016 Sb., o podmínkách p ipojení k elektriza ní 
soustav  v platném zn ní. 

 
Podíl Žadatele na oprávn ných nákladech iní: 

2) Úhrada tohoto podílu na oprávn ných nákladech již byla provedena na základ  p edchozí
Smlouvy o p ipojení k distribu ní soustav  z nap ové hladiny vysokého nap tí . 12083537 a
to na ú et Provozovatele DS s variabilním symbolem 12083537.

3) Nejedná se o úhradu za zdanitelné pln ní, proto nebude ze strany Provozovatele DS
vystavována faktura-da ový doklad.
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2) Úhrada tohoto podílu na oprávn ných nákladech již byla provedena na základ  p edchozí
Smlouvy o p ipojení k distribu ní soustav  z nap ové hladiny vysokého nap tí . 12083537 a
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3) Nejedná se o úhradu za zdanitelné pln ní, proto nebude ze strany Provozovatele DS
vystavována faktura-da ový doklad.

c) Hranice Vlastnictví:
Zařízení Provozovatele DS končí V místě připojení Zařízení Žadatele k Zařízení Provozovatele
DS dle skutečného stávajícího provedení přípojného místa. Zařízení Žadatele začíná V místě
připojení jeho zařízení k zařízení Provozovatele DS.

d) Typ měření odběru elektřiny:
Měření bude nepřímé VN - typ A.

e) Umístění měření odběru elektřiny:
Měření bude umístěno Ve stávajícím odběmém místě Žadatele.

í) Související technická Opatření:
V souvislosti se sloučením místa spotřeby č. 3610219568 (EAN 859182400211900187) s
místem spotřeby č. 3101037507 (EAN 859182400200001659) nejsou nutná další související
technická opatření v distribuční soustavě.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS
jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zařízení k distribuční Soustavě
l) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke

své distribuční soustavě v termínu do l měsíce od uzavření této smlouvy
za předpokladu, Že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící připojení a zajištění

požadovaného rezervovaného příkonu,
pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připoj ení uvedeného
v tomto článku a dále má právo na změnu technických podmínek připoj ení zařízení v
případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1 tohoto článku.
Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo o
jednostranné změně technických podmínek připoj ení poté, co se o nesplnění dané podmínky
dozví.

IV. Podíl žadatele na oprávněných nákladech
l) Žadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podíl na oprávněných nákladech, jehož výšeje

stanovena v souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační
soustavě v platném znění.

Podíl Žadatele na oprávněných nákladech činí:
2) Úhrada tohoto podílu na oprávněných nákladech j iž byla provedena na základě předchozí

Smlouvy o připojeni k distribuční Soustavě Z napěťové hladiny vysokého napětí č. 1208353 7 a
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V. Povinnosti smluvních stran 
1) Povinnosti Žadatele: 

a) ádn , v as a ve sjednané výši uhradit podíl na oprávn ných nákladech dle l. IV. této 
smlouvy. 

b) Poskytovat pot ebnou sou innost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou v etn  
P ílohy . 1. 

c) Udržovat své za ízení ve stavu, který odpovídá p íslušným technickým normám a platným 
právním p edpis m. 

d) Umožnit Provozovateli DS instalaci m icího za ízení. 
e) Umožnit Provozovateli DS p ístup k m icímu za ízení za ú elem provedení kontroly, 

ode tu, údržby, vým ny i odebrání m icího za ízení. 
f) P i zm nách instalovaných spot ebi  v rámci platného rezervovaného p íkonu 

konzultovat s Provozovatelem DS p ipojování spot ebi , u nichž lze p edpokládat 
ovliv ování sít  v neprosp ch ostatních odb ratel . Jde zejména o spot ebi e s rázovou, 
kolísavou i nelineární asov  prom nnou charakteristikou odb ru elekt iny, motor  
s t žkým rozb hem, kolísavým odb rem elekt iny nebo s astým zapínáním a sva ovacích 
p ístroj . P ipojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s 
Provozovatelem DS. 

g) Na základ  výzvy Provozovatele DS upravit na sv j náklad p edávací místo nebo odb rné 
místo pro instalaci m icího za ízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat m icí 
za ízení, jehož typ stanovuje p íslušný provád cí právní p edpis. 

h) Postupovat p i zprovozn ní vlastního náhradního zdroje dle ust § 28 odst. 4 
Energetického zákona . 458/2000 Sb., v platném zn ní a vlastní náhradní zdroj p ipojit k 
za ízení Žadatele pouze po p edchozím souhlasu Provozovatele DS. 

2) Povinnosti Provozovatele DS: 
a) Umožnit Žadateli p ipojení za ízení specifikované v l. II. této smlouvy k distribu ní 

soustav  a zajistit požadovaný rezervovaný p íkon v termínu uvedeném v lánku III. této 
smlouvy za podmínek dle této smlouvy. 

b) Dodržovat parametry kvality dodávek elekt iny a služeb dle platných právních p edpis . 
3) Práva a povinnosti obou smluvních stran: 

a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují ídit aktuálními „Pravidly provozování distribu ní 
soustavy“ uvedenými na internetových stránkách Provozovatele DS 
www.eon-distribuce.cz (dále jen „PPDS“). 

b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními p edpisy, zejména 
energetickým zákonem a jeho provád cími p edpisy. 

VI. Odpojení za ízení od distribu ní soustavy 
1) Provozovatel DS je oprávn n odpojit za ízení Žadatele od své distribu ní soustavy: 

a) v p ípad , kdy za ízení Žadatele nebude odpovídat p íslušným technickým normám a 
platným právním p edpis m; 

b) v p ípad , kdy za ízení Žadatele bude negativn  ovliv ovat parametry kvality elekt iny v 
distribu ní soustav  Provozovatele DS mimo stanovené meze; 

c) p i nedodržení podmínek p ipojení za ízení obsažených v této smlouv . 
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V. Povinnosti smluvních stran

l) Povinnosti Žadatele:
a) Řádně, Včas a ve sjednané Výši uhradit podíl na Oprávněných nákladech dle čl. IV. této

smlouvy.
b) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně

Přílohy č. l.
c) Udržovat své Zařízení ve stavu, který Odpovídá příslušným technickým normám a platným

právním předpisům.
d) Umožnit Provozovateli DS instalaci měřicího Zařízení.
e) Umožnit Provozovateli DS přístup k měřicímu Zařízení za účelem provedeníkontroly,

Odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.
i) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu

konzultovat s Provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat
Ovlivňování sítě v neprospěch ostatních Odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázOvOu,
kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou Odběru elektřiny, motorů
s těžkým rozběhem, kolísavým Odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích
přístrojů. Připojení Vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s
Provozovatelem DS.

g) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo Odběrné
místo pro instalaci měřicího zařízení tak, aby Provozovatel DS mohlnainstalovat měřicí
zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní předpis.

h) Postupovat při Zprovoznění vlastního náhradního Zdroje dle ust § 28 odst. 4
Energetického Zákona č. 458/2000 Sb., v platném Znění a vlastní náhradní Zdroj připojit k
zařízení Žadatele pouze po předchozím souhlasu Provozovatele DS.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umožnit Žadateli připoj ení zařízení specifikované v čl. II. této smlouvy k distribuční

soustavě a zajistit požadovaný rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku III. této
smlouvy za podmínek dle této smlouvy.

b) DOdržOvat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb dle platných právníchpředpisů.
3) Práva a povinnosti Obou smluvních stran:

VI.
l)

4/7

a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními „Pravidly provozování distribuční
soustavy“ uvedenými na internetových stránkách Provozovatele DS
WWW.eOn-distribuce.cz (dále jen „PPDS“).

b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména
energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Odpojení zařízení od distribuční soustavy
Provozovatel DS je oprávněn Odpoj it zařízení Žadatele Od své distribuční soustavy:
a) v případě, kdy Zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickýmnormám a

platným právním předpisům;
b) v případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně Ovlivňovat parametry kvality elektřiny v

distribuční soustavě Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) při nedodržení podmínek připojení Zařízení Obsažených v této smlouvě.
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2) Na možnost odpojení za ízení od distribu ní soustavy bude Žadatel písemn  upozorn n, 
v etn  poskytnutí lh ty na odstran ní problému. 

VII. Doba platnosti smlouvy a zp soby ukon ení smlouvy 
1) Smlouva je uzav ena na dobu neur itou. 
2) Smlouvu lze ukon it písemnou listinnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpov dí 

podle obecn  závazných právních p edpis . 
3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukon it písemnou listinnou výpov dí s 

výpov dní dobou 1 m síc od doru ení výpov di protistran . 
4) Smlouvu lze ukon it písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v 

p ípad  podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. 
5) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v p ípad , že: 

a) Žadatel neuhradil ve sjednaných lh tách n kterou finan ní ástku uvedenou v lánku IV. 
této smlouvy. Toto právo náleží Provozovateli DS nejd íve tehdy, pokud není dlužná 
ástka dle l. IV. uhrazena ani v dodate né lh t  15 dn  ode dne její splatnosti, 

b) nebude spln na podmínka stanovená v l. III odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
6) V p ípadech ukon ení smlouvy bude dosud uhrazená ástka podílu na oprávn ných 

nákladech vrácena Žadateli. To neplatí v p ípadech ukon ení smlouvy, kdy Žadatel již za al 
nebo mohl za ít erpat rezervovaný p íkon nebo v p ípadech zániku smlouvy dle odst. 8 
tohoto lánku. 

7) Zánikem smlouvy rovn ž zaniká rezervace p íkonu dle této smlouvy. 
8) V p ípad , že nebude uzav ena smlouva o zajišt ní služby distribu ní soustavy nebo smlouva 

o sdružených službách dodávky elekt iny pro odb rné místo nebo pro místo p ipojení 
uvedené v l. II. do 48 m síc  od termínu p ipojení sjednaného v této smlouv , tato smlouva, 
jakož i rezervace dohodnutého p íkonu zaniká a to dnem uplynutí této lh ty. 

9) V p ípad , že dojde ke zm n  v osob  oprávn né užívat p ipojované za ízení, tato smlouva 
zaniká nejpozd ji dnem, kdy osoba, na kterou p ejde nebo bude p evedeno oprávn ní užívat 
p ipojované za ízení, uzav e s Provozovatelem DS novou smlouvu o p ipojení, jejímž 
p edm tem bude p ipojení stejného za ízení v tomtéž odb rném míst . 

VIII. Ochrana osobních údaj  
1) Žadatel nebo osoba oprávn ná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy 

potvrzuje, že jej již Provozovatel DS informoval o zpracování osobních údaj  
prost ednictvím p íslušné žádosti nebo formulá e p edcházejícího uzav ení této Smlouvy. 

2) Veškeré informace o zpracování osobních údaj  Žadatele, osoby oprávn né jednat za 
Žadatele a dalších osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na 
www.eon-distribuce.cz v sekci Ochrana osobních údaj . 

IX. Ostatní ujednání 
1) Smluvní strany jsou zbaveny odpov dnosti za áste né nebo úplné nepln ní povinností 

daných smlouvou v p ípadech, kdy toto nepln ní bylo výsledkem okolností vylu ujících 
odpov dnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona . 458/2000 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis . 
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2) Na možnost odpojení Zařízení Od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn,
Včetně poskytnutí lhůty na odstranění problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a Způsoby ukončení Smlouvy
l) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2) Smlouvu lze ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí

podle obecně závazných právníchpředpisů.
3) Kterákoli Ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s

výpovědní dobou l měsíc od doručení výpovědi protistraně.
4) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv Ze smluvních stran v

případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.
5) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, Že:

a) Žadatel neuhradil ve sjednaných lhůtách některou finanční částku uvedenou v článku IV.
této smlouvy. Toto právo náleží Provozovateli DS nejdříve tehdy, pokud není dlužná
částka dle čl. IV. uhrazena ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne její splatnosti,

b) nebude splněna podmínka stanovená v čl. III odst. l písm. b) této smlouvy.
6) V případech ukončení smlouvy bude dosud uhrazená částka podílu na oprávněných

nákladech vrácena Žadateli. To neplatí v případech ukončení smlouvy, kdy Žadatel již začal
nebo mohl začít čerpat rezervovaný příkon nebo v případech zániku smlouvy dle odst. 8
tohoto článku.

7) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu dle této smlouvy.
8) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouva

o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo nebo pro místo připoj ení
uvedené v čl. II. do 48 měsíců od termínu připoj ení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva,
jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.

9) V případě, že dojde ke změně v osobě oprávněné užívat připojované zařízení, tato smlouva
zaniká nejpozději dnem, kdy osoba, na kterou přejde nebo bude převedeno oprávnění užívat
připojované zařízení, uzavře s Provozovatelem DS novou smlouvu o připoj ení, jejímž
předmětem bude připojení stejného zařízení v tomtéž odběrném místě.

VIII. Ochrana osobních údajů
l) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy

potvrzuje, že jej již Provozovatel DS informoval o zpracování osobních údajů
prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření této Smlouvy.

2) Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněnéjednat za
Žadatele a dalších osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na
WWW.eon-distribuce.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

IX. Ostatní ujednání
l) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností

daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících
odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
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2) Tato smlouva m že být m n na nebo dopl ována pouze písemnou dohodou smluvních stran. 

Zm nu identifika ních údaj  žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné 
provést prost ednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy ú innost zm ny 
identifika ních údaj  nastává doru ením tohoto oznámení Provozovateli DS. 

3) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se ídí ob anským zákoníkem . 89/2012 Sb. v 
platném zn ní, energetickým zákonem . 458/2000 Sb. v platném zn ní, vyhláškou o 
podmínkách p ipojení . 16/2016 Sb. a aktuálními Pravidly provozování distribu ní soustavy 
dostupnými na www.eon-distribuce.cz. 

4) Ob  strany se zavazují vzájemn  se informovat o jakýchkoliv zm nách nezbytných pro ádné 
provád ní této smlouvy, zejména pak o zm nách identifika ních údaj  Žadatele, technických 
parametr  uvedených v l. II. této smlouvy a to nejpozd ji do 30 dn  od provedení této 
zm ny. 

5) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k p ipojení za ízení 
k distribu ní soustav  souhlas vlastníka dot ené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem 
této nemovitosti. 

6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran 
obdrží po jednom výtisku. 

7) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na d kaz 
ehož ji zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoru ními podpisy. 

8) Uzav ením této smlouvy se ruší platnost p edchozí smlouvy o p ipojení pro odb rné místo 
nebo pro místo p ipojení specifikované v lánku II. této smlouvy, pokud taková smlouva byla 
mezi smluvními stranami i jejich právními p edch dci d íve uzav ena. 

9) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k 
informacím v platném zn ní a použil pro pln ní dle této smlouvy ve ejné prost edky, 
smluvní strany po dohod  souhlasí, že informace o rozsahu a p íjemci t chto prost edk  
(základní identifika ní údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty t etím stranám na 
základ  žádosti nebo jejich zve ejn ním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo 
zve ejn ní vylou it (nap . za ern ním) veškeré identifika ní a kontaktní údaje zástupc  
Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje. 

10) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona . 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti s uzav ením této smlouvy splnit 
povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uve ejn ní zašle správci registru smluv Žadatel. Za p ípadnou majetkovou újmu, která by 
nespln ním povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá 
Žadatel. 
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2) Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran.
Změnu identifikačních údajů žadatele (údaje uvedené V Záhlaví této Smlouvy) je možné
provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny
identifikačních údajů nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.

3) Ostatní Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v
platném Znění, energetickým Zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o
podmínkách připojení č. 16/2016 Sb. a aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy
dostupnými na WWW.eon-distribuce.cz.

4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné
provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele, technických
parametrů uvedených v čl. II. této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od provedení této
změny.

5) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připoj ení zařízení
k distribuční soustavě souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem
této nemovitosti.

6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran
obdrží po jednom výtisku.

7) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz
čehož ji zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8) Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběmé místo
nebo pro místo připojení specifikované v článku II. této smlouvy, pokud taková smlouva byla
mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříveuzavřena.

9) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky,
smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků
(základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty třetím stranám na
základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo
zveřejnění vyloučit (např. začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců
Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje.

10) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit
povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by
nesplněním povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá
Žadatel.
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X. Akcepta ní ustanovení
1) K p ijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akcepta ní lh tu v délce 60 dn  od

okamžiku doru ení návrhu této smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzav ena za p edpokladu, že Žadatel nejpozd ji do konce uvedené 60 denní lh ty

vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zp t Provozovateli DS. Jiná forma p ijetí návrhu
Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv
vpisky, dodatky i odchylky, k uzav ení smlouvy nedojde.

3) Marným uplynutím akcepta ní lh ty návrh smlouvy zaniká. Rovn ž zaniká i rezervace
p íkonu, uvedeného v l. II. této smlouvy.

Brno, dne: 

Za Provozovatele DS: 

V .............................., dne: 

Za Žadatele: 

__________________________________
█████████████████
██████████████████

__________________________________
████████████
███████,███
████████████████
██
Dopravní podnik m sta Brna, a.s. 
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Dopravní podnik m sta Brna, a.s. 

X. Akceptační ustanovení
l) K přijetí návrhu teto smlouvy Stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 60 dnů od

okamžiku doručení navrhu teto Smlouvy Zadateli.
2) Smlouva je uzavřena Za předpokladu, Že Žadatel nejpozději do konce uvedene 60 denní lhůty

vyhotovení Smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu
Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakekoliv
vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.

3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace
příkonu, uvedeného v čl. II. teto smlouvy.

Brno, dne: V .............................. , dne:

Za Provozovatele DS: Za Žadatele:

Dopravní podnik města Brna, a.s.
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 P íloha . 1
Tabulka .1: Seznam p ípojných (d íve p edávacích) míst odb rného místa . 4191039633
(EAN 859182400200001659)

P ípojné (p edávací) místo Instalované  transformátory
íslo          I.        II.        III.      celkem technické

íslo m ícího maximum
ádku Po . . íslo TS Název TS název místa obec ks kVA ks kVA ks kVA ks kVA MW

1 1 2895 DP Bohunice Bohunice 10 Brno 3 1 470 1 100 4 4 510 2,500
2 2 1298 DP Bystrc Bystrc ZOO 18 Brno 2 1 650 1 100 3 3 400 2,000
3 3 279 DP Fugnerova erná Pole 1 Brno 3 1 650 1 100 4 5 050 2,000
4 4 3088 DP Horní Heršpice Horní Heršpice 22 Brno 1 1 100 1 1 100 1,500
5 5 297 DP Hudcova Hudcova 12 Brno 2 1 600 2 630 4 4 460 1,500
6 6 2396 DP Kamenný vrch Kamenný vrch 28 Brno 2 1 650 1 100 3 3 400 1,500
7 7 1794 DP Libušino údolí Kohoutovice 2 35 Brno 2 1 100 2 2 200 1,500
8 8 2587 DP Smy ka Komárov Komárov 11 Brno 1 1 100 1 1 100 1,200
9 9 496 DP Komín Komín m nírna 30 Brno 3 1 650 1 160 4 5 110 2,300

10            vozovna 32 2 1 000 2 2 000
11 10 644 DP Palackého Královo Pole 8 Brno 4 1 470 1 100 5 5 980 3,500
12 11 1899 DP K ížová K ížová 6 Brno 4 1 330 1 100 5 5 420 3,800
13 12 2298 DP Líše Líše 24 Brno 3 1 600 1 100 4 4 900 2,500
14 13 1088 DP Mate í Malom ice 21 Brno 1 1 600 1 1 650 2 3 250 1,700
15 14 9326 DP Mod ice Mod ice 19 Mod ice 1 1 100 1 1 100 1,100
16 15 1590 DP Olomoucká Olomoucká NS1 9 Brno 3 1 470 1 100 4 4 510 2,700
17 16 1876 DP Pisárky Pisárky 15 Brno 3 1 650 2 400 5 5 750 2,500
18 17 1199 DP Rakovec P ehrada 20 Brno 3 1 100 1 1 000 1 100 5 4 400 2,000
19 18 591 DP P ívrat P ívrat 7 Brno 1 1 650 1 1 650 0,700
20 19 700768 DP Spálená Spálená 2 Brno 1 1 650 1 1 650 1,100
21 20 862 DP Radlas Radlas 4 Brno 3 1 650 2 50 5 5 050 3,800
22 21 2799 DP Slatina m nírna Slatina 16 Brno 2 1 600 2 3 200 1,100
23 22 794 KPT. Jaroše St ed 2 34 Brno 3 1 650 1 100 4 5 050 3,000

24 23 8213
DP Šlapanice nová 
m nírna Šlapanice 2 23 Šlapanice 1 1 100 1 1 100 1,000

25 24 594 DP Tábor Tábor   K4 29 Brno 2 1 600 1 160 3 3 360 4,300
26            K7 31 3 1 600 1 160 4 4 960
27 25 1999 DP Nádražní Tatranská 3 Brno 3 1 650 1 100 4 5 050 2,700
28 26 789 DP Údolní Údolní        13 Brno 2 1 250 1 50 3 2 550 2,100
29 27 2972 DP Víde ská Víde ská    5 Brno 2 1 600 1 100 3 3 300 1,300
30 28 2796 DP Slatina garáže Slatina vozovna 25 Brno 2 630 2 1 260 0,840

31 29 813 Da ického
Husovice 
vozovna 26 Brno 1 160 1 160 0,115

32 30 704297 P ístavní, DP
P ehrada LD - 
Bystrc p ístav 27 Brno 2 630 2 1 260 0,540

33 31 2290 DP Jírova Jírova ED 33 Brno 1 400 1 400 0,070
34 32 2889 DP Bohunice Osová Osová 36 Brno 1 1 650 1 1 650 1,600
35 33 700571 DP Hudcova dílny Hudcova ÚD 38 Brno 2 630 2 1 260 0,950
36 34 Páte ní 39 Brno 3 1 650 1 50 4 5 000 2,000

C  e  l   k  e  m 103 115 550 63,015
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28 26 789 DP Údolní Údolní        13 Brno 2 1 250 1 50 3 2 550 2,100
29 27 2972 DP Víde ská Víde ská    5 Brno 2 1 600 1 100 3 3 300 1,300
30 28 2796 DP Slatina garáže Slatina vozovna 25 Brno 2 630 2 1 260 0,840

31 29 813 Da ického
Husovice 
vozovna 26 Brno 1 160 1 160 0,115

32 30 704297 P ístavní, DP
P ehrada LD - 
Bystrc p ístav 27 Brno 2 630 2 1 260 0,540

33 31 2290 DP Jírova Jírova ED 33 Brno 1 400 1 400 0,070
34 32 2889 DP Bohunice Osová Osová 36 Brno 1 1 650 1 1 650 1,600
35 33 700571 DP Hudcova dílny Hudcova ÚD 38 Brno 2 630 2 1 260 0,950
36 34 Páte ní 39 Brno 3 1 650 1 50 4 5 000 2,000

C  e  l   k  e  m 103 115 550 63,015

Příloha č. 1
Tabulka č.1: Seznam přípojných (dříve předavacích) míst Odběrného místa č. 4191039633
(EAN 859182400200001659)

Přípojné (předavací) místo lnstalované transformátory
číslo I. II. III. Celkem technické

číslo měřícího maximum
řádku Poř.č. Číslo TS Nazev TS nazev místa obec ks kVA ks kVA ks kVA ks kVA MW

1 1 2895 DP Bohunice BOhuniCe 10 BmO 3 1 470 1 100 4 4 510 2,500
2 2 1298 DP Bystrc Bystrc ZOO 18 Brno 2 1 650 1 100 3 3 400 2,000
3 3 279 DP Fugnerova Černá Pole 1 Brno 3 1 650 1 100 4 5 050 2,000
4 4 3088 DP Horní Heršpice HOl'ľıÍ HeršpiCe 22 Brno 1 1 100 1 1 100 1,500
5 5 297 DP Hudcova HudCOVa 12 BmO 2 1 600 2 630 4 4 460 1,500
6 6 2396 DP Kamenný vrch Kamenný VrCh 28 BmO 2 1 650 1 100 3 3 400 1,500
7 7 1794 DP Libušino údolí Kohoutovice 2 35 Brno 2 1 100 2 2 200 1,500
8 8 2587 DP Smyčka Komárov Komárov 11 Brno 1 1 100 1 1 100 1,200
9 9 496 DP Komín Komín měnírna 30 Brno 3 1 650 1 160 4 5 110 2,300

10 vozovna 32 2 1 000 2 2 000
11 10 644 DP Palackého Královo Pole 8 Brno 4 1 470 1 100 5 5 980 3,500
12 11 1899 DP Křížová Křížová 6 Brno 4 1 330 1 100 5 5 420 3,800
13 12 2298 DP Líšeň Líšeň 24 Brno 3 1 600 1 100 4 4 900 2,500
14 13 1088 DP Mateří Maloměřice 21 Brno 1 1 600 1 1 650 2 3 250 1,700
15 14 9326 DP Modřice Modřice 19 Modřice 1 1 100 1 1 100 1,100
16 15 1590 DP Olomoucká Olomoucká NS1 9 Brno 3 1 470 1 100 4 4 510 2,700
17 16 1876 DP Pisárky Pisarky 15 Brno 3 1 650 2 400 5 5 750 2,500
18 17 1199 DP Rakovec Přehrada 20 Brno 3 1 100 1 1 000 1 100 5 4 400 2,000
19 18 591 DP Přívrat Přívrat 7 Brno 1 1 650 1 1 650 0,700
20 19 700768 DP Spálená Spálená 2 Brno 1 1 650 1 1 650 1,100
21 20 862 DP Radlas Radlas 4 Brno 3 1 650 2 50 5 5 050 3,800
22 21 2799 DP Slatina měnírna Slatina 16 Brno 2 1 600 2 3 200 1,100
23 22 794 KPT. Jaroše Střed 2 34 Brno 3 1 650 1 100 4 5 050 3,000

DP Slapanice nova v v
24 23 8213 měnírna Slapanice 2 23 Slapanice 1 1 100 1 1 100 1,000
25 24 594 DP Tábor Tabor K4 29 Brno 2 1 600 1 160 3 3 360 4,300
26 K7 31 3 1 600 1 160 4 4 960
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28 26 789 DP Údolní Údolní 13 Brno 2 1 250 1 50 3 2 550 2,100
29 27 2972 DP Vídeňská Vídeňská 5 Brno 2 1 600 1 100 3 3 300 1,300
30 28 2796 DP Slatina garáže Slatina vozovna 25 Brno 2 630 2 1 260 0,840

Husovice
31 29 813 Dačickeho vozovna 26 Brno 1 160 1 160 0,115

Přehrada LD -
32 30 704297 Přístavní, DP Bystrc přístav 27 Brno 2 630 2 1 260 0,540
33 31 2290 DP Jírova Jírova ED 33 Brno 1 400 1 400 0,070
34 32 2889 DP Bohunice Osová Osova 36 Brno 1 1 650 1 1 650 1,600
35 33 700571 DP Hudcova dílny HudCOVa ÚD 38 BmO 2 630 2 1 260 0,950
36 34 Páteřní 39 Brno 3 1 650 1 50 4 5 000 2,000

C el k e m 103 115550 63,015



12414468  

 
 
 
 

Dopl ující technické podmínky p ipojení 
Veškeré p ipojené elektrické za ízení musí spl ovat požadavky p íslušných technických norem. 
Provedení m ení 
M ení elektrické energie bude provedeno na stran  22 kV. M ení bude nep ímé, pr b hové s 
dálkovým p enosem údaj  - typu A podle vyhl. . 82/2011 Sb., v platném zn ní. Žadatel zajistí a 
poskytne Provozovateli DS bezplatn  k dispozici samostatnou telekomunika ní linku (pobo ku) 
zakon enou telefonní zásuvkou do bezprost ední blízkosti m icího místa. P i chyb jícím nebo v 
p íslušném termínu nezajišt ném telekomunika ním p ipojení instaluje Provozovatel DS modem 
GSM a m že požadovat po Žadateli hrazení pravidelných poplatk  za vícenáklady spojené s 
tímto zajišt ním komunikace. Pokud Žadatel zajistí spojení dodate n , tato povinnost zanikne. 
M ící transformátory proudu musí být s t ídou p esnosti 0,5 S (ú edn  ov ené) a minimálním 
výkonem 10 VA. M ící transformátory nap tí musí být s p evodem 22kV/0,1 kV (ú edn  
ov ené), t . p . 0,5, minimální zatížitelnost ur í projektant výpo tem. M ící transformátory 
musí mít typové povolení pro eskou republiku od eského metrologického institutu. 
Do proudového obvodu obchodního m ení smí být zapojeny pouze p ístroje ur ené pro 
obchodní m ení ve vlastnictví Provozovatele DS. Vodi e od m ících transformátor  proudu ke 
zkušební svorkovnici a od svorkovnice k elektrom ru nesmí být p erušeny. Vodi e od m ících 
transformátor  nap tí ke zkušební svorkovnici budou jišt ny pojistkovým odpína em umíst ným 
ve sk íni m ení dle požadavku PDS. Propojení mezi m ícími transformátory, zkušební 
svorkovnicí a elektrom rem musí být p ipraveno dle dvousystémového t ívodi ového zapojení. 
Lze respektovat stávající Aronovo zapojení. Vývody m ících transformátor  nap tí musí být v 
p ípad  jejich použití pro pot eby Žadatele jišt ny. Z m ni e ur eného pro faktura ní m ení jsou 
vývody pro Žadatele nep ípustné, vyjma p ípadu vícejádrového m ni e, kde první jádro je 
ur eno pro faktura ní m ení (žádné jiné p ístroje z n j nesmí být p ipojeny). Použití vývod  z 
m ících transformátor  nap tí pro pot eby Žadatele, použitou sk í  m ení a umíst ní sk ín , 
musí Žadatel odsouhlasit s týmem Správa m ení (e-mail: sprava.mereni@eon.cz). Sk í  m ení 
musí být vybavena zkušební svorkovnicí a musí být k montáži elektrom r  p ipravena. Její 
provedení musí být v souladu s SN EN 61439-1 a SN ISO 3864 v platném zn ní. Místo 
m ení musí spl ovat "Požadavky na umíst ní, provedení a zapojení m ících souprav u 
zákazník  kategorie A a B, výrobc " v platném zn ní. Elektrom r a modem dodá Provozovatel 
DS. 
P ipojení Hlavního domovního vedení k Distribu ní síti a vstup (zásah) do p ípojkové sk ín  
smí provést pouze Provozovatel DS po dokon ení p ípravy odb rného místa ze strany Žadatele 
dle dokumentu „Požadavky na umíst ní, provedení a zapojení m ících souprav“ umíst ném na 
webu distributora  www.eon-distribuce.cz. 
Žadatel požadující p ipojení nebo odpojení hlavního domovního vedení (pop . manipulaci s 
pojistkami a výzbrojí p ípojkové sk ín ) je povinen tuto žádost nahlásit na bezplatné lince 
Provozovatele DS Tel: 800 77 33 22. 
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Doplňující technické podmínky připojení
Veškeré připojené elektrické Zařízení musi splňovat požadavky příslušných technických nOrem.
Provedení měření
Měření elektrické energie bude prOvedenO na Straně 22 kV. Měření bude nepřímé, průběhOvé S
dálkovým přenosem údajů - typu A podle vyhl. č. 82/2011 Sb., v platném Znění. Žadatel zajistí a
poskytne PrOvOzOvateli DS bezplatně k dispozici samostatnou telekomunikační linku (pobočku)
zakOnčenOu telefonní zásuku dO bezprostřední blíssti měřicího mista. Při chybějícim nebO v
příslušném terminu nezajištěném telekomunikačním připoj ení instaluje Provozovatel DS modem
GSM a může požadovat pO Žadateli hrazení pravidelných poplatků za vícenáklady spoj ené s
tímtO zajištěním komunikace. Pokud Žadatel zajistí spoj ení dodatečně, tatO povinnost zanikne.
Měřící transformátory proudu musi být s třídou přesnosti 0,5 S (úředně Ověřené) a minimálním
výkonem 10 VA. Měřicí transformátory napětí musi být s převodem 22kV/O,l kV (úředně
Ověřené), tř. př. 0,5, minimální zatížitelnost určí projektant výpočtem. Měřící transformátory
musí mít typové povolení prO Českou republiku Od Českého metrOlOgickéhO institutu.
DO proudového Ovdu Obchodního měření smí být zapojeny pouze přístroje určené pro
Obchodni měření ve vlastnictví PrOvOzOvatele DS. VOdiče Od měřicích transformátorů proudu ke
zkušební srkOvnici a Od srkOvnice k elektrOměru nesmí být přerušeny. VOdiče Od měřicích
transformátorů napětí ke zkušební srkOvnici budOu jištěny pOjistkOvým Odpínačem umístěným
ve skříni měření dle požadavku PDS. PrOpOj ení mezi měřícími transformátory, zkušební
srkOvnici a elektrOměrem musi být připraveno dle dusystémOvéhO třívOdičOvéhO zapOj ení.
Lze respektovat stávající ArOnOvO zapoj ení. VývOdy měřicích transformátorů napětí musi být v
případě jejich použití prO potřeby Žadatele jištěny. Z měniče určeného pro fakturační měření jsou
vývOdy pro Žadatele nepřípustné, vyjma případu vicej ádrOvéhO měniče, kde prvni jádrO je
určeno prO fakturační měření (žádné jiné přístroje z něj nesmi být připojeny). Použití vývOdů z
měřicích transformátorů napětí prO potřeby Žadatele, pOužitOu skříň měření a umístění skříně,
musí Žadatel OdsOuhlasit s týmem Správa měření (e-mail: sprava.mereni@eon.cz). Skříň měření
musí být vybavena zkušební srkOvnici a musi být k montáži elektrOměrů připravena. Její
provedeni musí být v souladu s ČSN EN 61439-1 a ČSN ISO 3864 v platném znění. Misto
měření musi splňovat "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u
zákazníků kategorie A a B, výrobců" v platném znění. Elektroměr a modem dOdá PrOvOzOvatel
DS.
Připoj ení Hlavního dOmOvnihO vedeni k Distribuční siti a vstup (zásah) dO připOjkOvé skříně
smí provést pouze PrOvOzOvatel DS pO dokončení přípravy Odběrného mista ze strany Žadatele
dle dokumentu „Požadavky na umístění, provedeni a zapOj ení měřicích souprav“ umístěném na
Webu distributora WWW.eOn-distribuce.cz.

Žadatel pOžadujici připOj ení nebO Odjeni hlavního dOmOvnihO vedeni (pOpř. manipulaci s
pOjistkami a výzbroji připOjkOvé skříně) je povinen tutO žádost nahlásit na bezplatné lince
PrOvOzOvatele DS Tel: 800 77 33 22.
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Instalaci elektrom ru (p ípadn  p ijíma e HDO) zajistí Provozovatel DS po uzav ení smlouvy 
o distribuci elekt iny a smlouvy o dodávce elekt iny nebo smlouvy o sdružených službách 
dodávky elekt iny pro uvedené odb rné místo. 
Distribu ní sí , v etn  p ípojek, je chrán na p ed úrazem elektrickým proudem dle 
PNE 33 0000-1, soustava IT. Odb rná el. za ízení kone ného zákazníka musí spl ovat, 
z hlediska ochrany p ed úrazem elektrickým proudem, požadavky SN 33 2000-4-41. 
Z hlediska ochrany p ed atmosférickým a provozním p ep tím je distribu ní sí  chrán na 
dle SN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporu uje použít v instalaci Žadatele 
vhodnou ochranu proti p ep tí podle SN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5. 
Limity zp tných vliv  odb ratele na distribu ní soustavu 
Veškeré odb rné za ízení p ipojované na distribu ní soustavu musí spl ovat požadavky 
na maximální p ípustnou úrove  zp tných vliv  na elektriza ní soustavu. Limity pro úrove  
zp tných vliv  zp sobovaných jedním odb ratelem z distribu ní soustavy stanovuje 
PNE 33 3430 - 0. Je nutno v novat pozornost p edevším t mto vliv m: 
Flikr: limity pro jednoho odb ratele jsou 
Plt = 0,25 dlouhodobá míra vjemu flikru 
Pst = 0,35  krátkodobá míra vjemu flikru 

Nesymetrie nap tí - zp sobená jedním odb ratelem - u(2) p ip < 0,7  %. 
Vyšší harmonické - p ípustné úrovn  jednotlivých harmonických nap tí musí být dle 
PNE 33 3430  - 0. 

Kolísání nap tí - zm ny nap tí musí být omezeny na 2 % Un, maximální p echodné zm ny 
na 3 % Un. 

Zp tné vlivy na HDO - rušivé nap tí na frekvenci HDO, nebo v bezprost ední blízkosti nesmí 
p ekro it 0,1 % Un, na frekvenci fHDO ± 100 Hz hodnotu 0,3 % Un. 

Dle § 28 zákona . 458/2000 Sb., je zákazník povinen provád t dostupná technická opat ení 
zamezující ovliv ování kvality elekt iny v neprosp ch ostatních odb ratel . 
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Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel DS po uzavření Smlouvy
o distribuci elektřiny a Smlouvy o dodávce elektřiny nebo Smlouvy o sdružených Službách
dodávky elektřiny pro uvedené odběmé místo.
Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle
PNE 33 0000-1, soustava IT. Odběrná el. Zařízení konečného zákazníka musí splňovat,
z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, požadavky ČSN 33 2000-4-41.
Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna
dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporučuje použít v instalaci Žadatele
vhodnou ochranu proti přepětí podle ČSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.
Limity Zpětných Vlivů Odběratele na distribuční Soustavu
Veškeré odběmé zařízení přípojované na distribuční SouStavu musí splňovat požadavky
na maximální přípustnou úroveň zpětných vlivů na elektrizační soustavu. Limity pro úroveň
zpětných vlivů způsobovaných jedním odběratelem z distribuční soustavy Stanovuje
PNE 33 3430 - 0. Je nutno věnovat pozornost především těmto vlivům:
Flikr: limity pro jednoho odběratele jsou
Plt = 0,25 dlouhodobá míra vjemu flikru
Pst = 0,35 krátkodobá míra vjemu fiikru

Nesymetrie napětí - způsobená jedním odběratelem - u(2) přip < 0,7 %.
Vyšší harmonické - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být dle
PNE 33 3430 - 0.

Kolísání napětí - změny napětí musí být omezeny na 2 % Un7 maximální přechodné změny
IR13 96ljn,

Zpětné VliVy na HDO - rušivé napětí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí
překročit 0,1 % Un, na frekvenci fHDO ± 100 Hz hodnotu 0,3 % Un.

Dle § 28 zákona č. 458/2000 Sb., je zákazník povinen provádět dostupná technická opatření
zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních odběratelů.
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