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Smlouva 0 pfipojeni
k distribuém’ soustavé z napét’ové hladiny nizkého napéti é. 12447070
uzavfené v souladu se zékonem é. 458/2000 Sb., energeticky zékon v platném znénl' ajehoprovédécfmi pfedpisy

mezi

Zadatelem
Firma: CEJIZA, s.r.o.
Adresa: Zerotl’novo némésti 449/3, Vevefi, 602 00 Brno
Zépis v OR: Krajsky soud v Brné, oddil: C, vloika: 63163
Zéstupce ve vécech smluvnl'ch: Mgr. Libuée Podolové,jednatelka spoleénosti
1C0: 28353242 DIC: CZ28353242
Adresa pro zasiléni pisemnostl':
Zerotl'novo némésti 449/3, Vevefi, 602 00 Brno

a

Provozovatelem distribuéni soustavy (déle jen ,,Provozovatel DS“)
E.ON Distribuce, a.s.
SidIo: F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budéjovice 7, 370 01 Ceské BudéjoviceZépis V OR: Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich, oddil B, vloika 1772ICC: 28085400 DIC: CZ28085400
DS: nf5dxbu

Zastoupené spoleénosti:
E.ON Ceské republika, s.r.o.
Sidloz F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budéjovice 7, 370 01 Ceské BudéjoviceZépis v OR: Krajsk)? soud v Ceskych Budéjovicich, oddfl C, Vloika 150661C0: 25733591 DIC: C225733591
Zéstupce:
ve vécech smluvnich: Hana Liedermannové, Standardni pfipojem’

T.: 800 77 33 22
info@eon.cz

ve vécech technickych: Ing. Dalibor Riha, Regionélnl’ spréva Otrokovice
Zlinské 230, 765 27 Otrokovice
T +420 545 143 465
dalibor.riha@eon.cz

Bankovni spojeni: Komerém’ banka, a.s.
él'slo fiétu: 35-4544230267/0100
variabilm’ symbol: 12447070
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267
BIC (SWIFT) kéd: KOMBCZPP
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I. Piedmét smlouvy

Pfedmétemtéto smlouvyje:
1) Zévazek Provozovatele DS pfipojit za sjednanych podminek ke své distribuém’ soustavé

zafizem’ Zadatele pro odbér elektfiny (délejen ,,Zafizeni“ nebo také ,,odbérné misto“) a
zajistit rezervovany’ pfikon dle (:lénku II. této smlouvy.

2) Zévazek Zadatele plnit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

II. Technické podminky pfipojeni

Adresa odbémého mista: parcela 2320, 687 08 Buchlovice
Cislomista spotfeby: 3100051500

EAN:859182400200137631
Rezervovany pfl’kon (tj. jmenovité hodnota hlavm'ho jistiée pfed elektromérem v A):

Stévajici hodnota: 3 X 100 A
Nové hodnota sjednané touto smlouvou: 3 x 80 A

Charakteristikajistiée:Typ B
Napét’ové firovefi: NN 0,4 kV

Typsité: TN—C
Typ odbéru: Zékazm’k NN podnikatel — trvalé pfipojem'

Charakterodbéru: T3
Na Odbérném misté bude celkovy instalovany pfikon: 53 kW

2toho bude:
Ostatni spotfebiée 53 kW
Stupefi zajiéténl’ kvality a spolehlivosti dodévky elektrické energie:
Standardni stupefi dany platnymi és. normami a prévm’mi pfedpisy v dobé podpisu této smlouvy
(vyhlééka 6540/2005 8b., v platném znénl', Pravidla provozovém’ distribuénl' soustavy,
CSN EN 50160 a souvisejl'ci normy a pfedpisy).

Zpfisob pfipojeni zafizeni k distribuéni soustavé
a) Misto pfipojem’ zafizeni k distribuém’ soustavé:

stévajici kabelové skfir'l SSlO2 na fasédé Objektu 5:. CV. 289 V Buchlovicfch
b) Struény popis zpfisobu pfipojem':

Zafizem’ iadatele bude pfipojeno stévajicim zpfisobem bez L’lprav.
c)Hranice vlastnictvi:

Zafl'zem' Provozovatele DS konéi / bude konéit kabelovou skfinl’.
Zafizem’ Zadatele zaéiné / bude zaéinat hlavm'm domovm’m vedem’m (HDV) smérem 0d
jisticich prvkfi v kabelové skfini k elektromérovému rozvadééi.

d)Typ méfem’ odbéru elektfiny:
Méfem’bude pfimé - typ C.

e)Umistém’ méfem’ odbéru elektfiny:
Méfem’ bude umisténo ve stévajicim odbémém misté Zadatele.

f)Souvisejici technické opatfeni:
Koncepce pfipojenf zfistane zachovéna. Zadatel zajistf na vlastnl’ néklady pfl’padné nezbytné
L'lpravy svého energetického zafl'zem' a montéijistiée, jehoi hodnotaje sjednéna ve smlouvé 0
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pfipojem’. Upravy zafizem’ a montéijistiée Zadatel zadé k provedeni odborné
elektroinstalaéni firmé.

Daléi technické podminky pfipojeni zafizeni Zadatele k distribuém' soustavé Provozovatele DS
jsou uvedeny v Pfiloze 6. 1, které tvofi nedilnou souéést této smlouvy.

III. Termin pfipojeni zafizeni k distribuéni soustavé

1) Provozovatel DS 56 zavazuje pfipojit zafizeni Zadatele specifikované v 61. II. této smlouvy

2)

ke své distribuéni soustavé v terminu d0 1 mésice 0d uzavfeni této smlouvy
za pfedpokladu, 26:
a) Zadatel fédné a véas splm’ veékeré své zévazky z této Smlouvy,
b) nenastane pfekéika V dobé podpisu smlouvy neznémé, brém’ci pfipojeni a zajiéténi

poiadovaného rezervovaného pfl’konu,
pokud tato smlouva déle nestanovijinak.
Provozovatel DS mé prévo najednostrannou pfiméfenou zménu terminu pfipojem’
uvedeného v tomto élénku a déle mé prévo na zménu technicch podminek pfipojeni
zafl'zenl' v pfipadé, ie nebude splnéna nékteré z podminek stanoveny'ch v odst. 1 tohoto
élénku. Provozovatel DS uvédomi Zadatele ojednostranné zméné terminu pfipojem' nebo o
jednostranné zméné technickych podminek pflpojem' poté, c0 36 o nesplném’ dane’ podminky
dozvi.

IV. Podil iadatele na oprévnénYch nékladech

V souladu s vyhléékou 6. 16/2016 8b., 0 podminkéch pfipojem' k elektrizaém’ soustavé V platném
zném’, nem’ Zadatel povinen hradit Provozovateli DS podil na nékladech spojenych s pf'ipojenim
a se zajiéténim poiadovaného pfikonu.

V. Povinnosti smluvnich stran

1)

N6

Povinnosti Zadatele:
a) Poskytovat potfebnou souéinnost a splnit podminky stanovené touto smlouvou véetné

Pfilohy 6. 1.
b) Udriovat své zafizem’ ve stavu, ktery odpovidé pfisluénym technickS/m normém a platnym

prévm’m pfedpisfim.
c) Umoinit Provozovateli DS instalaci méficiho zafizeni.
d) Umoinit Provozovateli DS pfistup k méficimu zafizem’ za uéelem provedem' kontroly,

Odeétu, Udriby, vény éi odebréni méficiho zafizeni.
e) Pfi zménéch instalovanYch spotfebiéfi v rémci platného rezervovaného pfikonu

konzultovat s Provozovatelem DS pfipojovém’ spotfebiéfi, u nichi lze pfedpoklédat
ovlivfiovéni sité v neprospéch estatnich odbérateli’l. Jde zejména o spotfebiée s rézovou,
kolisavou (:i nelineérni éasové proménnou charakteristikou odbéru elektfiny, motorfi
s téiky'm rozbéhem, kolisaVYm odbérem elektfiny nebo s éastym zapinénfm a svafovacich
pfistrojfi. Pfipojem' vlastniho zdroje elektrické energie je nutné vidy projednat s
Provozovatelem DS.
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f) Na zékladé Vyzvy Provozovatele DS upravit na svfij nékIad pfedélvacx’ misto nebo odbémé
misto pro instalaci méficfho zafizem’ tak, aby ProvozovateI DS mohl nainstalovat méfici
zafizenf,jeh02 typ stanovuje pfl'sluény provédéci prévm’ pfedpis.

g) Postupovat pfi zprovozném’ Vlastm'ho néhradniho zdroje dle ust § 28 odst. 4 Energetického
zékona é. 458/2000 Sb., V platném znéni a Vlastni néhradm’ zdroj pfipojit k zafizem’
Zadatele pouze p0 pfedchozim souhlasu Provozovatele DS.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umoinit Zadateli pfipojeni zafizeni specifikované V (‘51. II. této smlouvy k distribuém’

soustavé a zajistit poiadovany rezervovany pfikon v terminu uvedeném v élénku III. této
smlouvy za podminek dle této smlouvy.

b) Dodriovat parametry kvality dodévek eIektfiny a sluieb dIe platnych prévnich pfedpisfi.
3) Préva a povinnosti obou smluvnich stran:

a) Provozovatel DS a Zadatel se zavazujl' fidit aktuélnimi ,,Pravidly provozovéni distribuém’
soustavy“ uvedenymi na internetovych strénkéch Provozovatele DS
www.con-distribuce.cz.

b) Daléi préva a povinnosti smluvm’ch stran jsou upraveny prévnimi pfedpisy, zejména
energetickym zékonem ajeho provédécimi pfedpisy.

VI. Odpojeni zafizeni 0d distribuéni soustavy

1) Provozovatel DS je oprévnén odpojit zafizem’ Zadatele 0d své distribuém’ soustavy:
a) V pfipadé, kdy zafi'zem’ Zadatele nebude odpovidat pfislu§nym technickym normém

a platnym prévnim pfedpisfim;
b) V pfipadé, kdy zafizem’ Zadatele bude negativné oivfiovat parametry kvaIity elektfiny

V distribuém’ soustavé Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) pfi nedodriem’ podminek pfipojem’ zafizem’ obsaienych V této smlouvé.

2) Na moinost odpojem’ zaffzem' 0d distribuénf soustavy bude Zadatel pisemné upozomén,
Véetné poskytnuti lhfity na odstraném’ problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a zpflsoby ukonéeni smlouvy

I) SmIouva je uzavfena na dobu neuréitou.
2) SmIouvu Ize ukonéit pisemnou Iistinnou dohodou smluvnich stran.
3) Ktera’koli ze smluvm’ch stran mé prévo smlouvu ukonéit pisemnou Iistinnou vypovédi

s Vypovédni dobou l mésic 0d doruéeni vypovédi protistrané.
4) SmIouvu lze ukonéit pl'semnym Iistinnym odstoupem’m kterékoliv ze sqvnich stran

V pffpadé podstatného poruéem' povinnosti druhou smluvm’ stranou.
5) Provozovatel DS mé déle prévo odstoupit 0d této smlouvy V pfl’padéa ie nebude splnéna

podminka stanovené V (:1. III odst. I pism. b) této smlouvy.
6) Zénikem smlouvy rovnéi zaniké rezervace ph’konu dohodnutého dle této smlouvy.
7) V pfipadé, Ze nebude uzavfena smlouva 0 zajiéténf sluiby distribuém' soustavy nebo smlouva

0 sdruienych sluibéch dodévky elektfiny pro odbérné misto nebo pro misto pfipojem’
uvedené V 61. II. do 48 mésicfi 0d terminu pfipojem’ sjednaného V této smlouvé, tato smlouva,
jakoi i rezervace V této smlouvé dohodnutého pfl’konu zaniké a to dnem uplynuti této Ihflty.
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8) Smluvm' strany sjednévaji V souladu 5 § 548 zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékom’k tuto
rozvazovaci podminku smlouvy: V pripadé, ie dojde V dobé trvém’ této smlouvy ke zméné
Vlastnického pre’wa k pripojovanému zarfzem’, tato smlouva zaniké dnem, kdy osoba, na
kterou preélo vlastnické prévo k pripojovanému zarizeni, uzavfe s Provozovatelem DS
novou smlouvu o pfipojeni,jej1'mi predmétem bude pripojem’ stejného zarl'zem' V tomtéi
odbérném misté, pokud se smluvm’ strany této smlouvy nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osobnich fidajfi

1) Zadatel nebo osoba oprévnénéjednat za Zadatele prohlaéuje a podpisem te’to smlouvy
potvrzuje. ie jej jii Provozovatel DS informoval o zpracovéni osobm’ch Lidajfi
prostrednictvim prisluéné iédosti nebo formulaife predchézejiciho uzavreni této Smlouvy.

2) Veékeré informace o zpracovémi osobm’ch L'ldajfi Zadatele, osoby oprévnénéjednat
za Zadatele a daléich osob. které souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné
na www.con-distribucccz v sekci Ochrana osobnich fidajfi.

IX. Ostatni ujednéni

1) Smluvni stranyjsou zbaveny odpovédnosti za éésteéne’ nebo uplné neplném’ povinnosti
danych smlouvou V pripadech, kdy toto neplném’ bylo Vysledkem okolnosti vyluéujl'cich
odpovédnost nebo za podml'nek vyplyvajicich ze zékona 6. 45 8/2000 8b., ve znéni
pozdéj§ich predpisfi.

2) Tato smlouva mfiie byt ménéna nebo doplflovéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran.
Zménu identifikaénich fidajfi smluvm’ch stran (fidaje uvedené V zéhlaVi této smlouvy) je
moiné provést prostfednictvim pisemného oznémeni druhé smluvm’ strané bez nutnosti
uzavfrém' dodatku k této smlouVé z dfivodu této zmény.

3) Ostatm’ zéleiitosti touto smlouvou neupravené se ridi obéanskym zékonikem 5;. 89/2012 Sb.
V platném zném’, energetickym zékonem é. 458/2000 Sb. V platném zném’, vyhléékou o
podminkéch pripojeni (2. 16/2016 Sb. a aktuélm’mi Pravidly provozovéml' distribuém’ soustavy
dostupnymi na www.con-distribuce.cz.

4) Obé strany se zavazuji vzéjemné se informovat o jakychkoliv zménéch nezbytnych pro fédné
provédéni této smlouvy, zejména pak o zménéch identifikaénich fidajfi, technickych
parametrfi uvedenych V 61. ll. této smlouvy a to nejpozdéji do 30 dnfi 0d provedem’ této
zmény.

5) Zadatel prohlaéuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mé k pripojeni zarizenl'
k distribuéni soustavé souhlas Vlastm'ka dotéené nemovitosti, neni-li Zadatel sém Vlastnikem
této nemovitosti.

6) Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, z nichi kaidé ze stran
obdrii pojednom vytisku.

7) Smluvm’ strany prohlaéuji. 26 se 5 textem této smlouvy seznémily a souhlasi s nim, na dfikaz
éehoiji zéstupci obou smluvm’ch stran stvrzujl' svymi Vlastnoruénimi podpisy.

8) Uzavfem'm této smlouvy se ruéi platnost predchozi smlouvy o pripojem' pro odbérné misto
nebo pro misto pripojeni specifikované v élénku II. této smlouvy, pokud takové smlouva
byla mezi smluvnimi stranami éijejich prévm’mi predchfidci drive uzavrena.
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9) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu
k informacim v platném znéni a pouiil pro plnéni dle této smlouvy vefejné prostfedky,
smluvni strany po dohodé souhlasi, if: informace o rozsahu a pfl'jemci téchto prostfedkfi
(Zékladni identifikaém’ lidaje Provozovatele DS) mohou byt poskytnuty tfetim straném na
zékladé iédosti nebojejich zvefejném’m. Zadatel se zavazuje z takového poskytnuti nebo
zvefejném' vylouéit (napf. zaéernénim) veékeré identifikaéni a kontaktm’ Odaje zéstupcfi
Provozovatele DS,jakoZ ijakékolivjine’ osobm’ L’ldaje.

10) 16-11 Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zékona é. 340/2015 8b.,
0 zvléétm’ch podminkéch Uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovém’ téchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv), zavazuje 56 v souvislosti s uzavfem’m této smlouvy splnit
povinnosti vyplyvajici Z uvedeného zékona. Smluvnl’ strany se dohodly, Ze smlouvu
k uvefejnéni zaéle sprévci registru smluv Zadatel. Za pfipadnou majetkovou L'ljmu. které by
nesplném’m povinnosti Zadatele dle citovaného zékona vznikla Provozovateli DS, odpovidé

Zadatel.

X.Akceptaéni ustanoveni

1) K pfijeti névrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni lhfitu v délce 30 dnfi
od okamiiku doruéem’ névrhu této smlouvy Zadateli.

2) Smlouva je uzavfena za pfedpokladu, Ze Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 30 denni lhflty
vyhotoveni smlouvy podepiée a zaéle zpét Provozovateli DS. J iné forma pfijeti névrhu
Smlouvy neni moiné. Pokud bude zaslany podepsany VYtisk Smlouvy obsahovatjakékoliv
Vpisky, dodatky éi odchylky. k uzavfeni smlouvy nedojde.

3) MarnYm uplynutim akceptaéni lhfity névrh smlouvy zaniké. Rovnéi zaniké i rezervace
nového pfikonu, uvedeného v 61. II. této smlouvy.

-1 2 18 a x“ a, ., ,.Brno dne :2 Z 0 0 V “Fifi/J? ...................., dne: {AV/x67?"

Za Provozovatele DS: Za Zadatele:

.»’/’

} 5 ON (Leakampublika, 5.11.: 1
1 mém 154’7
feflfieZ dé; (Iv/:26?I” ~~ u ‘ ‘67 ,4 /

37001 cm; 21.44310” 1‘; ‘ .

Hana Liedcrmannové Mgr. Libuée Podolové,jednatelka spoleénosti
Vedouci Standardniho pfipojem’ CEJIZA, s.r.o.
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Pfiloha 6. 1

Doplflujici technické podminky pfipojeni

Hlavm’jistié musi Odpovidat normé CSN EN 60898 nebo CSN EN 60947, mit vypinaci
charakteristiku ,,B“ a nezéménné oznaéenijmenovité hodnoty proudu (napf. zvléétni barva
ovlédaci pééky).

V pfipadé pouiiti nového hlavnihojistiée budejeho montéi zajiéténa a uhrazena Zadatelem.
Veékeré pfipojené elektrické zafi'zeni musi splfiovat poiadavky pfisluénych technickych norem.

Méfem’ elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. Méfem' bude pfl'mé typu C podle
vyhl. 6. 82/2011 8b., novelizovanou vyhl. é. 476/2012 Sb. v platném znéni. Pro nové nebo
rekonstruované odbérné mista musi byt elektromérovy rozvadéé, v némi bude instalovéno
méfici zafizeni, umistén na misté trvale pfistupném z vefejného prostranstvi a musi by’t k
montéii elektroméru pfipraven. Jeho provedem’ musi bt v souladu s CSN EN 61439-1 a CSN
ISO 3864 a s " Poiadavky na umisténi, provedem’ a zapojem’ méficich souprav u zékazm'kfi a
mach vyroben pfipojenych k elektrické siti nizkého napéti" v platném zném’ (naleznete na
www.con-distribuce.cz). Elektromér dodé Provozovatel DS.

Pfipojem’ Hlavm'ho domovm’ho vedem’ k Distribuéni siti a vstup (zésah) do pfipojkové skfiné
sml’ provést pouze Provozovatel DS p0 dokonéem’ pflpravy odbérného mista ze strany Zadatele
dle dokumentu ,,P02adavky na umisténi, provedem’ a zapojem’ méficich souprav“ uml'sténém na
webu Provozovatele DS www.eon-distribuce.cz.

Zadatel poiaduj 1'01 pfipojem' nebo odpojeni hlavm'ho domovm’ho vedem' (popf. manipulaci
s pojistkami a vyzbrojl' pfipojkové skfiné) je povinen tuto Zédost nahlésit na bezplatné lince
Provozovatele DS Tel: 800 77 33 22.

Instalaci elektroméru (pfipadné pfijimac‘ie HDO) zajisti Provozovatel DS p0 uzavfem’ smlouvy
0 distribuci elektfiny a smlouvy 0 dodévce eIektfiny nebo smlouvy o sdruieny’ch sluibéch
dodévky elektfiny pro uvedené odbérné misto.

Distribuém’ sit’, véetné pfl’pojek, je chrénéna pfed (lrazem elektrickym proudem dle
PNE 33 0000-1, soustava TN-C. Odbérné el. zafizeni koneéného zékazm’ka musi splfiovat.
z hlediska ochrany pfed urazem elektrickym proudem. poiadavky CSN 33 2000-4-41.

Z hlediska ochrany pfed atmosférickym a provozm’m pfepétfm je distribuém' sit’ chrénéna
dle CSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporuéuje pouiit v instalaci Zadatele
vhodnou ochranu proti pfepéti podle CSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.

Zadatel je povinen (116 § 28 Energetického zzikona 63. 458/2000 8b., V platném znénl’, provédét
dostupné technické opatfem’ zamezuj 1'01 ovlivfiovém’ kvality elektfiny v neprospéch ostatm'ch
L'léastnikfi trhu s elektfinou. Celkové zpétné vlivy na distribuém’ sit’ zpfisobené provozem
Odbérného mista musi byt v mezich pfedepsanjmh normami PNE 33 34 30-0 ai PNE 33 34 30-6.
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Limity pro firovefi zpétnych vlivfi zpfisobovanych jedm’m odbératelem z distribuém’ soustavy
stanovuje PNE 33 34 30-0. Provozovatel DS upozorfiuje pfedev§im na tyto vlivy:
Flikr - limity projednoho odbératelejsou:

Plt = 0,4 dlouhodobé mira vjemu flikru
Pst : 0,6 krétkodobé mira vjemu flikru

Nesymetrie napétl' - vyisledné hodnota stupné nesymetrie — k(u) < 0,7 %.

Vyééi harmonické - pfipustné L'lrovnéjednotlivych harmonicch napétl' musi byt dle
PNE 33 3430-0.
Kolisém’ napéti - zmény napétl' musi byt omezeny na 3 % Un, maximélm’ pfechodné zmény
na 4 % Un.
Zpétné vlivy na HDO - ruéivé napétl' na frekvenci HDO, nebo v bezprostfedm’ blizkosti nesmf
pfekroéit 0,1 % Un, u vedlejéich kmitoétfi +/— 100 Hz 0d frekvence HDO hodnotu 0,3 % Un.

V pfipadé, ie bude poiadovéna dvoutarifové sazba, je nutno zajistit pfisluéné technické opatfem’
(blokovém’ spotfebiéfi, zapojeni méficf soupravy a podobné) dle cenového rozhodnuti ERU
a podminek dodévky Zékaznikfim 2e siti m'zkého napétl'.
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