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Smlouva o připojení
k distribuční soustavě z napě ťovéhladiny nízkého napě tí č. 12422615
uzavřenáv souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném zně ni ajeho
provádě cími předpisy
mezi
Ž adatelem
Firma: Statutární mě sto Jihlava
Adresa: Masarykovo námě stí 97/1, Jihlava, 586 01 Jihlava
Zástupce ve vě cech smluvních: Ing. Vratislav Vý borný , námě stek primátora
IČ O: 00286010
DIČ : CZ00286010
Adresa pro zasílání písemností:
Masarykovo námě stí 97/1, Jihlava, 586 01 Jihlava
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „ Provozovatel DS“ )
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, CeskéBudě jovice 7,37001 CeskéBudě jovice
Zápis v OR: Krajský soud v Č eský ch Budě jovicích, oddíl B, vlož ka 1772
IČ O: 28085400
DIČ : CZ28085400
DS: nf5dxbu
Zastoupenáspolečností:
E.ON Č eskárepublika, s.r.o.
Sídlo: F. A. Gerstnera 215 1/6, Č eskéBudě jovice 7,37001 Č eskéBudě jovice
Zápis v OR: Krajský soud v Č eský ch Budě jovicích, oddíl C, vlož ka 15066
IČ o: 25733591
DIČ : CZ25733591

Zástupce:
ve vě cech smluvních:

ve vě cech technický ch:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
variabilni symbol: 12422615
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I. Předmě t smlouvy
soustavě
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Ž adatel zajistí na svénáklady montáž jističe, jehož hodnota je sjednána ve smlouvě o
připojení. Montáž jističe Ž adatel zadák provedeni 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 zařízení k distribuční soustavě
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Ž adatele specifikovanév či. II. této smlouvy
ke svédistribuční soustavě v termínu do 1 mě síce od uzavření této smlouvy
za předpokladu, ž e:
a) Ž adatel řádně a včas splní veš kerésvézávazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka 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 připojení
zařízeni 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. Podíl ž adatele na oprávně ný ch nákladech
V souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném
zně ní, není Ž adatel povinen hradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojený ch s připojením
a se zajiš tě ním pož adovaného příkonu.
V. Povinnosti smluvních stran
1) Povinnosti Ž adatele:
a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podrninky stanovenétouto smlouvou včetně
Přílohy č. 1.
b) Udrž ovat svézařízeni ve stavu, který odpovídápřísluš ný m technický m normám a platný m
právním předpisům.
c) Umož nit Provozovateli DS instalaci mě řicího zařízení.
d) Umož nit Provozovateli DS přístup k mě řicímu zařízeni za účelem provedeni kontroly,
odečtu, údrž by, vý mě ny či odebrání mě řicího zařízení.
e) Při změ nách instalovaný ch spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu
konzultovat s Provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat
ovlivň ování 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.
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vý zvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odbě rné
místo pro instalaci mě řicího zařízení tak. aby Provozovatel DS mohl nainstalovat mě řicí
zařízení, jehož typ stanovuje přísluš ný provádě cí právní předpis.
zprovozně ni vlastního náhradního zdroje dle ust * 28 odst. 4 Energetického
g) Postupovat
zákona č 45 8/2000 Sb v platném zně ni a vlastní náhradní zdroj připojit k zařízeni
Ž adatele pouze po přcdchozim souhlasu Provozovatele DS.
2) Povirmosti ProvozO\ atele DS
distribuční
a) Umož nit Ž adateli připojení zařízení specifikovanév Č l. II této smlouvy k
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smlouvy za podmínek dle této smlouvy.
předpisů
b) Dodrž ovat parametry kvality dodávek elektřiny a služ eb dle platný ch právních
3) Práva a povinnosti obou smluvních stran
provozování distribuční
a) Provozovatel DS a Ž adatel se zavazují řídit aktuálními „ Pravidly
soustavy“ uvedený mi na internetový ch stránkách Provozovatele DS
www.eondiStribuCe,z.
zejména
b) Dalš í práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy,
energetický m zákonem a jeho provádě cími předpisy

D Na základě

‚

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy
soustavy:
1) Provozovatel DS je oprávně n odpojit zařízeni Ž adatele od své distribuční
normám
a) v případě , kdy zařízení Ž adatele nebude odpovídat přísluš ný m technický m
a platný m právním předpisům;
elektřiny
b) v případě , kdy zařízení Ž adatele bude negativně ovlivň ovat parametry kvality
v distribuční soustavě provozovatele DS mirno stanovené meze;
c) při nedodrž ení podmínek připojení zařízení obsaž ený ch v této smlouvě .
upozorně n,
2) Na mož nost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Ž adatel písemně
včetně poskytnutí lhůty na odstraně ní problému
VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy
1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
písemnou vý pově dí
2) Smlouvu lze ukončit pisenli7iOu listinnou dohodou smluvních stran nebo
podle obecně závazný ch právních předpisů.
vý pově dí
3) Kterákoli ze smluvních stran máprávo smlouvu ukončit písemnou listinnou
protist
raně
s vý pově dní dobou 1 mě síc od doručení vý pově di
které
koliv ze smluvních stran
odstou
pením
listiim
písemn
ý
m
ým
4) Smlouvu lze ukončit
stranou
smluvn
.
í
v případě podstatného poruš eni povinností druhou
splně na
5) Provozovatel DS mádále právo odstoupit od této smlouvy v případě , ž e nebude
podmínka stanovenáv Č l. III odst. I písm. b) této smlouvy.
6) Zánikem smlouvy rovně ž zanikárezervace příkonu dle této smlouvy
smlouva
7) V případě , ž e nebude uzavřena smlouva o zajiš tě ní služ by distribuční soustavy nebo
o sdruž ený ch služ bách dodávky elektřiny pro odbě rnémísto nebo pro místo připojení
uvedené v Č l. H. do 48 mě síců od terminu připojeni sjednaného v této smlouvě , tato smouva,
jakož i rezervace dohodnutého příkonu zanikáa to dnem uplynutí této lhůty
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8) V případě , ž e dojde ke změ ně v osobě oprávně néuž ívat připojované zařízení, tato smlouva
zanikánejpozdě ji dnem, kdy osoba, na kterou přejde nebo bude převedeno oprávně ní už ívat
připojované zařízení, uzavře s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojení, jejímž
předmě tem bude připojeni stejného zařízení v tomtéž odbě rném místě .
VIII. Ochrana osobních údajů
1) Ž adatel nebo osoba oprávně nájednat za Ž adatele prohlaš uje a podpisem této smlouvy
potvrzuje, ž e jej již Provozovatel DS informovalo zpracování osobních údajů
prostřednictvím přísluš néž ádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření této Smlouvy.
2) Veš keré informace o zpracování osobních údajů Ž adatele, osoby oprávně néjednat
za Ž adatele a dalš ích osob, kterésouvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné
na www.eon-dislribuce.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
IX. Ostatní ujednání
1) Smluvní strany jsou zbaveny odpově dnosti za částečnénebo úplnéneplně ní povinností
daný ch smlouvou v případech, kdy toto neplně ní bylo vý sledkem okolnosti vylučujících
odpově dnost nebo za podmínek vyplý vajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve zně ní
pozdě jš ích předpisů.
2) Tato smlouva můž e bý t mě ně na nebo doplň ována pouze pisenmou dohodou smluvních stran.
Změ nu identifikačních údajú ž adatele (údaje uvedenév záhlaví této smlouvy) je mož né
provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Ž adatelem, kdy účinnost změ ny
identifikačních údajů nastávádoručením tohoto oznámení Provozovateli DS.
3) Ostatní záLež itosti touto smlouvou neupravené se řídí občanský m zákoníkem č. 89/2012 Sb.
v platném zně ní, energetický m zákonem č, 458/2000 Sb. v platném zně ní, vyhláškou o
podmínkách připojení č. 16/2016 Sb. a aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy
dostupný mi na www.eon-distribuce.cz.
4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat ojaký chkoliv změ nách nezbytný ch pro řádné
provádě ní této smlouvy, zejména pak o změ nách identifikačních údajů Ž adatele, technický ch
parametrů uvedený ch v Č l. II. této smlouvy a to nejpozdě ji do 30 dnů od provedení této
změ ny.
5) Ž adatel prohlaš uje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ž e mák připojení zařízeni
k distribuční soustavě souhlas vlastníka dotčenénemovitosti, není-li Ž adatel sám vlastníkem
této nemovitosti.
6) Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž kaž dáze stran
obdrž í po jednom vý tisku.
7) Smluvní strany prohlaš ují, ž e se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz
čehož ji zástupci obou smluvních stran stvrzují svý mi vlastnoručními podpisy.
8) Uzavřením této smlouvy se ruš í platnost předchozí smlouvy o připojení pro odbě rnémísto
nebo pro místo připojení specifikovanév článku II. této smlouvy, pokud takovásmlouva
byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.
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9) Je-li Ž adatel povinný m subjektem dle zákona Č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném zně ní a použ il pro plně ní dle této smlouvy veřejnéprostředky,
smluvní strany po dohodě souhlasí, ž e informace o rozsahu a příjemci tě chto prostředků
(základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou bý t poskytnuty třetím stranám na
základě ž ádosti nebo jejich zveřejně ním. Ž adatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo
zveřejně ní vyloučit (např. začerně ním) veš keréidentifikační a kontaktní údaje zástupcú
Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jinéosobní údaje.
10) Je-li Ž adatel povinný m subjektem dle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit
povinnosti vyplý vající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, ž e smlouvu
k uveřejně ní zaš le správci registru smluv Ž adatel. Za případnou majetkovou újmu, kteráby
nesplně ním povinností Ž adatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá
Ž adatel.
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 Zadateli.
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. Jináforma přijetí návrhu
Smlouvy není mož ná. 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 čI. II. této smlouvy.
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Za Provozovatele DS:
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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:
Flikr limity pro jednoho odbě ratele jsou:
dlouhodobámíra vjemu flikru
Pit = 0,4
krátkodobámíra vjemu flikru
Pst = 0,6
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-O.
Kolísání napě tí - změ ny napě tí musí bý t omezeny na 3 % Un, maximální přechodnézmě ny
na4%Un.
Zpě tnévlivy na HDO - ruš ivénapě tí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí
překročit 0,1 % Un, u vedlejš ích kmitočtů +ĺ- 100 Ilz 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.

