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Smlouvao připojeník distribučnísoustavěz napět'ové
h|adinynízkéhonapětíč.9001644403
uzavÍenávsou|aduse zákonem č'458/2000Sb., energetickýzákon v platnémzněníajeho prováděcímipředpisymezi
Žadate|em
Hv PRoFI StlvtnNÍ
s.r.o.
Síd|o:Cacovická |6l|2, Husovice,6l4 00 Brno
lČ:06339255
,DIČi CZ0633g255
Adresapro zasí|ánípísemností:
Křenová 299126,Tmitá,60200 Brno
Zástupceve věcech smluvních:Ing. BohumírHron
a
Provozovate|emdistribučnísoustavy (dá|ejen ,,ProvozovatelDS..)
E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo:F.A. Gerstnera2|51l6,České
Budějovice7,37001 České
Budějovice
Zlvis v oR: obchodnírejstříku Krajskéhosouduv ČeskýchBudějovicíchoddílB, v|ožka|772
IC: 28085400DIC: C228085400
Zástupce: ve věcech sm|uvních: Ing. Bohdan Důbrava,SprávasítěVN a NN
Petr Novotný,RegionálnísprávaProstějov
ve věcech technických: Petr Skopeček,58232 - 38ó0, petr.skopecek@eon.cz
Bankovníspojení:Komerčníbanka,a.s.čísloúčtu:
35-454423026710|00
variabitní symbol: 900|644403
IBAN: CZ45 0l00 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KoMBCZPP
I. Předmět sm|oulry
Předmětemtétosmlouvyje:
1)Závazek Provozovate|eDS připojit za sjednanýchpodmínekke svédistribučnísoustavě zaÍízeníŽadate|e
pro odběr
e|ektřiny(dálejen ,,zaŤizeni,,
nebotaké,,odběrné
místo..)a zajistitrezervovanýpříkondle článkuII. tétosmlouvy.
2) ZávazekŽadate|euhradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojenýchs připojeníma se zajištěnímpožadovaného
příkonu(dálejen ,,podílna oprávněnýchnákladech..)dle tétosmlouvy'
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II. Technicképodmínky připojení
Adresaodběrnéhomísta:Viz.Pří|ohaě.2
EAN: Viz.Pří|ohač.2
Rezervovaný příkon (tj.jmenovitá hodnotahlavníhojističepřed elektroměremv A):
Stávajícíhodnota:Viz.Příloha č'2
Nová hodnotasjednanátouto smlouvou:Viz.Přílohač.2
j ističe:Typ B
Charakteristika
Napěťováúroveň:0'4 kV oIN)
Typ sítě:TN-C
Typ odběru:Zákamík NN podnikatel - trvalépřipojení
Charakterodběru: T3
Na odběrnémmístěbude celkor1ýinstalovanýpříkon:22 kw
z toho bude:
osvětlení
1 kW
E|ektrickévaření
7 kW
14 kW
Standardní
spotřebiče
do 16 A (3'5kw)
Stupeňzajištění
kvality a spolehlivostidodávky elektrickéenergie:
Standardní
Sb'
stupeňdaný platnýmičs.normamia právnímipředpisyv době podpisutétosm|ouvy(vyhláškač.540/2005
noÍTnya předpisy).
v platnémznění'Pravidla provozovánídistribuční
sousta\T,ČsN BN 50l60 a související
Způsobpřipojení zaíízeník distribučnísoustavě:
na rozhraníbudoucích
a) Místo připojení:MístempřipojeníbudounovékabelovéskříněSS200 a SR542 umístěné
k.ú.Tvarožná
napájenékabeloým vedenímNN z novédistribuční
stavebníchpozemkůna parceleč.80512
trafostanice2210,4kV .
bl Stručnýpopis způsobupřipojení:ZaÍízeniŽadate|ebude připojeno po úpravěa rozšířenídistribučnísoustavy.
c) Hranice vlastnictví:ZařízeníProvozovateleDS bude končitkabe|oqýmiskříněmiSS200 a SR542'
zařizeni Žadate|ebude začínathlavnímdomovnímvedením(rDD směrem od jistícíchprvkův kabelových skříních
k elektroměrovémurozvaděči.
d) Typ měření:Měření bude přímé- typ C.
na hranici pozemku,v pi|ířinebo na
e) Umístěníměření:Měření bude umístěnov rozvaděčiŽadate|e(umístěném
objektu)trvale přístupnémz vnějšístrany z veřejnéhoprostranství.
sítě:
f) Související
úpravadistribuční
technickáopatření:Bude provedenanásledující
na parceleč'805146
bude provedenkabeloqÍsvod
Na podpěrnémbodě venkovníhovedení\'rN č'87umístěném
na parcele
trafostaniceumístěné
kabelemVN typu NA2XS2Y3x1xl50 přes svis|ýUS do novékioskovédistribuční
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Z novétrafostanicebudevybudovánonovékabelovévedeníNN dvěma kabely typu NAYY4xl50.
ě.1068123.
parcela budouukončenyv novérozpojovacískříniSR542 umístěné
na
Kabely povedoukolem hranicestavebních
parcelbudouumístěnykabe|ovéskříněSS200,do kterýchbude
konci zástavby.Na roáraní vždydvou stavebních
kabelNAYY4x|50. Z rozpojovacískříněSR542 bude dále vybudoviínonovékabelové
zasmyčkovánprůběžný
zelenýmpásem a budeukončenv
vedeníkabe|emNAYY4xl50. Kabel přejdeprot|akemsilnici, bude pokračovat
podpěmémbodě venkovníhovedeníNN č.102umístěném
na parcele
novérozpojovacískříniSVl0l na stávajícím
č . l 5 8 p ř e dd o m e mč . p . 3 6 l .
Investoremtétostavby bude Provozovatel DS. Toto zařizenízůstanepo rrybudováníve vlastnictvíProvozovateleDS.
jištěnéodvody zemnímkabelem(min.NAYY nebo
Vybudováníhlavníchdomovníchvedení(HDV) - samostatně
AYKY 4x16 mm2 nebo CYKY 4xl0 mm2) ze skříníkabelovéhorozvodu bude zajištěnoŽadate|em.ZÍízeníýše
uvedenýchHDV bude' v souladu s $ 45 zákona č.458/2000Sb., zajištěnoa uhrazeno Žadate|em.Žadate|zadáLDY
ťrrmě.Tato ř{Dv zůstanouve vlastnictví Žadate|e.
k provedeníodbomée|ektroinsta|ační
soustavěProvozovate|eDS jsou uvedenyv Přílozeč.1,
DalšítechnicképodmínkypřipojenízařizeníŽadate|ek distribuční
která tvoří nedílnousoučásttétosmlouvy.
III. Termín připojení zařízeník distribučnísoustavě
1) Provozovatel DS se zavazujepřipojit zařízeníŽadate|especifikovanév čl.il. tétosm|ouvy ke svédistribučnísoustavě
v termínudo 17 měsícůod uzavřenítétosmlouvyza předpokladu,že:
a) Žadate|řádně a včassplníveškerésvézávazky z tétosmlouvy,
b) nenastanepřekáŽka v době podpisu smlouvy nemámá" která nížírea|izacistavebnícha technických opatření
v distribučnísoustavězajišťovanýchProvozovate|emDS v souvis|ostis touto smlouvou (dále jen ''Stavba''),zejm.
jde o nepříznivé
k|imaticképodmínkyv zimníchobdobích,
c) osoby s vlastnickým nebojiným věcným právem k nemovitostemdotčenýmrea|izaci Stavby čirea|izacisamotného
připojeníumoŽníProvozovateliDS Stavbua připojeníprovést,zejm.dojdek úspěšnému
projednánívěcnýchbřemen,
d) budou splněny veškeréákonné předpoklady rea|izaceStavby a samotnéhopřipojení,zejménasplněnípředpok|adů
d|eákona č.|8312006Sb. Stavebníhozákonav platnémmění,do 27.0|.202|,pokud tato smlouvadále nestanoví
jinak.
2) ProvozovatelDS má právo najednostrannoupřiměřenouzměnutermínupřipojeníuvedeného
v tomtočlánkua dá|e
má právo na změnu technickýchpodmínekřešenípřipojenízaÍizeniv případě,ženebudesplněnaněkteráz podmínek
stanovenýchv odst. l tohoto článku.Provozovatel DS uvědomíŽadate|eojednostrannézněně termínupřipojenínebo
ojednostranné
změně technickýchpodmínekpřipojenípoté,co se o nesplněnídanépodmínkydozví.
IV. Podí| Žadate|ena oprávněných nák|adech
\ Žadate|se zavazujeuhraditProvozovateliDS podílna oprávněnýchnák|adech,jehoŽvýšeje stanovenav sou|adu
soustavěv platnémznění.
s vyhláškouě. |6120|6Sb.,o podmínkáchpřipojeník elektrizační
Podí|Zadatele na oprávněných nákladech činí:150 000 Kč
ProvozovateleDS s variabi|nímsymbolem9001644403
2)Úhrada podíluna oprávněnýchnákladechje sp|atná na účet
takto:
a) zá|ohave výši 50 %oz hodnoty podíluna oprávněnýchnákladech,tj. 75 000 Kč do 15 dnů ode dne uzavřenítéto
smlouvy
b) doplatek ve ýši |0 o/oz hodnoty podí|una oprávněnýchnák|adech,tj. 75 000 Kč do 8 měsícůode dne uzavřenítéto
uhraditjednoriízověspolečněs první).
. smlouvy.(Druhoučástp|atbymůžete
3) Uhradapodí|una oprávněnýchnák|adechbudeprovedenana základětétosmlouvy (nejednáse o úhraduza zdanite|né
plnění,proto nebudeze strany ProvozovateleDS vystavována faktura-daňovydoklad) a to převodnímpříkazemnebo
výšina účet
ProvozovateleDS, uvedený
složenkou.
Závazek zaplaceníjesplněnvŽdy dnempřipsáníčástkyve sjednané
v záh|avítétosmlouvy.
V. Povinnosti smluvníchstran
l ) Povinnosti Žadate|e:
rnýšiuhraditpodílna oprávněnýchnák|adechdle člIV, tétosmlouvy.
a; Řádně, včasa ve sjednané
b) Poskytovat potřebnou součinnosta splnit podmínkystanovenétouto smlouvou včetněPřílohy č' l.
v rámci platnéhorezervovanéhopffkonu konzultovat s Provozovate|emDS
c) Při změnách instalovanýchspotřebičů
připojováníspotřebičů,
u nichž|ze předpok|ádatovlivňovánísítěv neprospěchostatníchodběrate|ťr.
Jde zejména
odběruelektřiny,motorůs těžkým
o spotřebiče
s rázovou,kolísavoučinelineámíčasověproměnnoucharakteristikou
rozběhem,kolísavýmodběrem elektřiny nebo s častýmzapinánim a svařovacíchpřístrojů.Připojenív|astníhozdroje
elektrickéenergieje nutnévŽdy projednats ProvozovatelemDS.
d) Na základě ýmy Provozovate|eDS upravit na svůjnáklad předávacímístonebo odběrnémístopro instalaciměřicího
zaíízení
tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovatměřicí zařízeni,jehožýp stanovujepříslušnýprováděcíprávní
předpis.
koridor pro uloŽeníkabe|ového
vedenípodle ČsN z: 6005 nastedujícím
e) l) Zajistit dostatečný
způsobem:
. koridor bude veřejněpřístupný,nebudouv něm kanalizační
šachtya vpusti,stožáryveřejnéhoosvětlení,nebudouv
něm dodatečněumistbvány žádnédalšíobjeký ani vysazovány stromy a keře;
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. kabelbude umístěnminimálně 0,6 m od op|ocenídomkůpřípadnějiných objektů;
- vedeníplynovodu,vodovodu,kanalizace,telefonu,veřejnéhoosvět|eníbude v pořadía vzdálenostechpodle CSN
73 6005,kabely nízkéhonapětíbudouprvnív pořadíod zástavbydomků.
2) Nejpozději do jednoho měsíceod uzavřenítétosmlouvy předatProvozovateliDS k odsouhlasení
mapoý podklad
pro zakreslenísítíProvozovateleDS pro potřebystavebníhořízeni,v němŽbudouobsaženykomunikace,chodníky,
umístění
vjezdůna pozemky,domů,jejich oplocenía umístění
ostatníchsítí.
3) Nejpozději do 4 měsícůpřed termínempřipojenípředatProvozovateliDS uvolněnéstaveniště
pro ýstavbu nové
součásti(rea|izaciúpravstávající)
distribuční
soustaly (dálejen,'Stavba..)v definitivníúrovniterénua se směroqÍm
vyznačením
trasy,spolu s tímtozajistitpoložení
kana|izace,vodovodu,rozvodup|ynuvčetněpřípojeka aby by|y
řádně označenyvšechnyhranicepozemkůa umístění
budoucíchoplocení.
4) Umístitzařízenívlastníhostaveniště
tak, aby nebránilorea|izaciStavby azároveň umoŽnitProvozovateliDS
(resp.jehododavateli)ňízeni stavebníhodvora,pokud to budepro rea|izaciStavby zapotÍebí.
5) Na ýzvu ProvozovateleDS uvolnit nejpozdějido l4 dnůplochy potřebnépro realizaci Stavby.
2) PovinnostiProvozovateleDS:
a) Umožnit Žadate|ipřipojenízaÍízenispecifikovanév čl.il. tétosm|ouvy k distribučnísoustavě azajistit poŽadovaný
rezervovanýpříkon v termínuuvedenémv článkuIII. tétosmlouvy za podmínekdle tétosm|ouvy.
3) Práva a povinnostiobou smluvníchstran:
a) Provozovatel DS a Žadate|se zavaa!í řídit aktuálními,,Pravidly provozovánídistribučnísoustavy..uvedenými
na internetoých stránkáchProvozovateleDS www.eon-distribuce.cz.
b) Da|šíprávaa povinnostism|uvníchstranjsou upravenyprávnímipředpisy,zejménaenergetickýmzákonema jeho
prováděcímipředpisy.
VI. odpojení zařízeníod distribučnísoustavy
1) ProvozovatelDSje oprávněnodpojit zařizeníŽadate|e
od svédistribuční
soustavy:
a) v případě,kdy zaíizeníŽadate|enebudeodpovídatpříslušným
technickýmnormám a platnýmprávnímpředpisům;
b) v případě,kdy zaÍízeníŽadate|e
bude negativněovlivňovat parametrykvality elektřiny v distribučnísoustavě
Provozovate|eDS mimo stanovené
meze;
podmínekpřipojenízaÍízení
c) při nedodržení
v tétosmlouvě.
obsažených
2) Na možnostodpojenízařízení
od distribuční
soustavybudeŽadatelpísemněupozorněn'včetněposkytnutílhůty
problému.
na odstranění
VII. Doba p|atnostism|ouvy a způsobyukončenísm|oury
l) Smlouvaje uzavřenana dobu neurčitou.
2) Kterákoli ze sm|uvníchstranmá právo sm|ouvuukončitpísemnoulistinnournýpovědí
s v.ýpovědní
dobou 1 měsíc
od doručení
výpovědi protistraně.
porušení
3) Smlouvu lze ukončitpísemnýmlistinnýmodstoupením
kterékolivze smluvníchstranv případěpodstatného
povinnostídruhousmluvnístranou.
4) Provozovate|DS má dá|eprávo odstoupitod tétosmlouvy v případě,Že:
a)Žadate|neuhradi|ve sjednanýchlhůtáchněkteroufinanční
částkuuvedenouv článkuIV' tétosmlouvy.Toto právo
náležíProvozovate|iDS nejdřívetehdy,pokud nenídlužnáčástkad|e čl.IV. uhrazenaani v dodatečné
lhůtěl5 dnů
ode dnejejí splatnosti,
b) nebudesplněnapodmínkastanovenáv čl.III odst. 1 písm,c) a písm.d) tétosmlouly.
5) V případechukončení
smlou'vry
bude dosuduhrazenáčástkapodíluna'oprávněnýchnákladechvrácenaŽadate|i.
To neplatív případechukončení
ěerpatrezervovanýpříkonnebo
smlouvy,kdy ZadateljiŽ zača|nebo moh|zač,ít
v případechzániku smlouvy dle odst.9 tohotočlánku.
smlouvy z důvodů
na straněŽadate|ejeProvozovatelDS oprávněnpožadovatpoŽadate|i
6) V případechukončení
úhraduveškeých oprávněnýchnákladů,kteréProvozovatelDS dosudvynaložilnebo kterébudeještěnucenvyna|oŽit
poŽadovaného
příkonu.V případech,kdy
k distribuční
soustavěnebo se zajištěním
v souvislostis připojenímzatízení
částkypodílu,jeProvozovatelDS oprávněn
v souladus odst.5) tohotočlánkunemá dojítk vrácenídosuduhrazené
poŽadovatpo Žadatelijen úhradučástkyodpovídající
rozdílutěchtooprávněnýchnákladůajiŽuhrazenýchčástek
podílu.
7) Smluvnístranyse dohodly,ženároky ProvozovateleDS dle odst.6) tohotočIánkubudou přednostněuhrazenyzp|ateb,
Provozovatel DS oznámí započtení
kteréŽadate|Provozovateli DS již poskyt| zatwání smlouvy, a to jejich započtením.
platbyplně nepokryjíveškeré
nároky ProvozovateleDS, uhradíŽadate|
Žadate|i.V případě,žetytojižposkytnuté
platby
nedoplatekProvozovateliDS na zák|aděpředpisuplatby'V případě,ženároky Provozovate|eDS již poskytnuté
vlastníchnárokůZadate|ivráti.
nepřernýší,
Provozovate| DS zbylou částkupo započtení
8) Zánikem smlouvy rovněžzanikárezewacepříkonudle tétosmlouvy.
soustavyelektřiny nebo smlouvao sdružených
službydistribuční
9) V případě,ženebudeuzavřenasmlouvao zajištění
v této
sluŽbáchdodávky elektřiny pro odběrnémístouvedenév čl.II. do 48 měsícůod termínupřipojenísjednaného
příkonuzaniká a to dnem uplynutítétolhůty.
smlouvě,tato smlouva,jakoži rezervacedohodnutého
l0) Smluvnístranysjednávajív souladus $ 548 zákonač,89120|2Sb.,občanskýzákoníktuto rozvazovacípodmínku
zařízeni,
sm|ouvy;V případě,žedojdev době trvánítétosmlouly ke změně vlastnickéhopráva k připojovanému
právo k připojovanému
zařízení,uzavÍe
tatosmlouvazaniká dnem,kdy osoba,na kteroupřešlov|astnické
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zařizeni v tomtéŽ
s ProvozovatelemDS novou smlouvuo připojení,jejímŽpředmětembudepřipojenístejného
odběrnémmístě,pokud se smluvnístranytétosm|ouvynedohodnoujinak.
VltI. Ochrana osobníchúdajů
žejejjiŽProvozovatel
\Žadate|neboosobaoprávněnájednaÍzaŽadate|eprohlašujeapodpisemtétosmloulypotvrzuje,
příslušné
prostřednictvím
žádostinebo formulářepředchrázejícího
uzavření
DS informovalo zpracováníosobníchúdajů
tétoSmlouvy.
2) Veškeréinformace o zpracováni osobníchúdajttŽadate|e,osoby oprávněnéjednat za Žadatelea dalšíchosob' které
v sekci ochrana osobníchúdajů.
na www'eon-distribuce.cz
souvisís touto Smlouvou'jsou trvaledostupné
IX. Ostatníujednání
1) Tato smlouvamůŽebýt měněnanebo doplňovánapouzepísemnoudohodousmluvníchstran.Změnu identifikačních
písemného
omámeni
Žadatele(údajeuvedenévzáhlavítétosmlouly) je moŽnéprovéstprostřednictvím
údajů
změny identifikačních
údajů
nastávádoručením
tohotooznámeníProvozovateli
podepsaného
kdy účinnost
Žadate|em,
DS.
zákoníkemč,8912012Sb. v platnémznění,
se řídíobčanským
2) ostatnízá|eŽitostitoutosmlouvouneupravené
Sb. v platnémznění,vyhláškouo podmínkáchpřipojeníč).|6120|6Sb. a aktuálními
energetickýmzákonemč.45812000
Pravidly provozovánídistribuční
soustavydostupnýmina www.eon-distribuce.cz.
3) obě strany se zavazujívzájemně se informovat-ojakýchkoliv změnách nezbytnýchpro řádnéprováděnítétosmlouvy,
zejménapak o změnách identifikačníchúdajůŽadate|e,technických parametniuvedenýchv čl.lI. tétosmlouvy a to
nejpozdějido 30 dnůod provedenítétozměny.
k distribuční
soustavěsouhlas
$ Žadate|prohlašujea podpisemtétosmlouvy potvrzuje,žemák připojenízaŤizení
nemovitosti, není-|iZadatel sám vlastníkemtétonemovitosti.
vlastníkadotčené
podobě. Zas|a|-|iProvozovatelDS Žadatelinávrh smlouvyv
5) Smlouvu|ze uzavÍítvlistinnépodoběnebov elektronické
návrh sm|ouvya zašlejednolyhotovení
Zadate|nebojeho oprávněnýzástupcevlastnoručně
listinnépodobě,podepíše
smlouvyProvozovateliDS. Zaslal-li ProvozovatelDS Žadatelinávrh smlouvy v elektronicképodoběve formátuPDF s
DS, podepíše
Zadate|nebojehooprávněnýzástupce(iednající
elektronickýmpodpisemosobyjednajícízaProvozovatele
osoba)návrh smlouvy elektronickýmpodpisema zašlepodepsanousmlouvuv elektronicképodoběProvozovateliDS.
podoběv'ýslovnědohodly,žek platnémuelektronickému
Smluvnístranyse pro účelyuzavřenísmloury v elektronické
podepsánísmlouly jednajícímiosobamismluvníchstranmůžebýt použitvýhradněplatnýkvalifikovanýelektronický
podpisneboplatnýzaručenýelektronickýpodpis za|oŽenýna kvalifikovanémcertifikátu.
ji zástupciobou
žese s textemtétosmlouly seznámilya souhlasís ním,na důkazčehož
6) Smluvnístranyprohlašují'
smluvníchstranpřipojujísvépodpisy.
v článkuII.
7)IJzavřenímtétosmlouvy se rušíplatnostpředchozísmlouvyo připojenípro odběrnémístospecifikované
tétosmloulry,pokud taková smlouvabyla mezi smluvnímistranamičijejich právnímipředchůdcidříveuzavřena.
podmínkáchúčinnosti
Sb., o zv|áštních
8) Je-li Žadate|povinnýmsubjektemdle ustanovení
$ 2 odst.1 zákonač.34012015
někteých smluv,uveřejňovánítěchtosmluv ao registrusmluv (zákon o registrusmluv),zavazujese v souvislosti
z uvedenéhozákona.Sm|uvnístranyse dohodly'žesmlouvu
s uzavřenímtétosmlouvy splnit povinnostilryplývající
k uveřejněnízašlesprávci registrusmluv Zadate|.Za připadnoumajetkovouújmu,která by nesplněnímpovinností
Žadate|edle citovanéhozákona vznikla ProvozovateIiDS. odpovídáŽadate|.

4's llllillllllilllilll
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Q.on
X. Akceptačníustanovení
lhůtuv délce30 dnůod okamžikudoručenínávrhu
l) K přijetínáwhu tétosmlouvy stanovujeProvozovate|DS akceptační
tétosmlouvy Žadate|i.
2) Smlouvaje uzavřena za předpokladu' Že Žadate|nejpozději do konce uvedené30 dennílhůtyvyhotovenísmlouvy
podepíšeazaš|ezpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetínávrhu Sm|ouvy nenímožná'Pokud bude zaslaný podepsaný
výtisk Smlouvy obsahovatjakékolivvpisky, dodatkyčiodchylky,k uzavřenísmlouvy nedojde.
3) Mamým uplynutímakceptačnílhůtynávrh smlouvy zaniká. Rovněž zanikáirez,ewace příkonu,uvedenéhov čl.II. této
smlouvy.

Brno,

2 7. 11. 2019

d n e :. . . . . . . . . . . . . .
ZaProvozovatele DS:

ZaŽadate|e:

Ing. Bohdan Důbrava

ř{V PRoFI STAV

Vedoucísprávysítě

Ing.BohumírHron

Vedoucíregionálnísprávy Prostějov

ÉoNDi3tÍibuc.,8.3.
2151/6
F.A. Gerstnera
7
Buděiovice
České
Buděiovice
české
01
370

255
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é.on
Pří|ohač.1
Dop|ňujícítechnicképodmínky připojení
Hlavníjističmusíodpovídatnormě ČsN BN 60898nebo ČsN BN 60947,mítvypínacícharakteristiku,,B..a neáměnné
jmenovitéhodnoty proudu (např' zvlríštní
označení
barva ov|ádacípáčky).
V případěpoužitínovéhohlavníhojističebudejeho montážzajištěnaa uhrazena Žadate|em.Veškerépřipojenéelektrické
zaÍizení
musísplňovatpožadavkypříslušných
technickýchnorem.
PřipojeníHlavního domovníhovedeník Distribučnísíti a vstup (zasah)do přípojkovéskříně smíprovéstpouze
Provozovatel DS po dokončenípřípravy odběrnéhomístaze stranyŽadateledle dokumentu,,Požadavkyna umístění,
provedeníazapojeníměřícíchsouprav..umístěnémna webu distributorawww.eon-distribuce.cz.
Žadate|požadující
připojenínebo odpojeníh|avníhodomovníhovedení(popř.manipulacis pojistkamiaýzbrojí
přípojkové
skříně)jepovinentuto žádostnahlásitna bezplatné
|inceProvozovateleDS Tel; 800 77 33 22.
Instalacie|ektroměru(případněpřijímače
HDo) zajistíProvozovatelDS po uzavřenísm|ouvyo distribucielektřiny
a smlouvyo dodávceelektřiny nebo sm|ouvyo sdružených
s|užbáchdodávky elektřiny pro uvedenéodběrnémísto.
Distribuční
síť,včetněpřípojek,je chráněnapřed úrazemelektrickýmproudemdle PNE 33 0000-l, soustavaTN-C.
odběrná el. zařízeníkonečného
zÁkazníkamusísplňovat,z h|ediskaochrany před úrazeme|ektrickýmproudem,pofudavky
ČsN::2000-4-41.
Z h|ediskaochranypřed atmosférickým
a provomímpřepětímje distribuční
síťchráněnadle ČsN 38 08l0 a PNE 33
0000-8'ProvozovatelDS doporučuje
použítv instalaciŽadate|evhodnouochranuproti přepětípodle ČSN 33 2000-l
a PNE 33 0000-5.
V případě,žeje na oM nainstalovánadobíjecístanices instalovanýmýkonem nad3,7 kW, musíbýt tatostaniceschválena
PDS a na zák|aděvýzvy PDS do 3 měsícůvybavenaodpojovacímprvkem umoŽňujícím
dálkovéodpojeníod DS (např.
prostřednicWím
HDo)' Tento prvek musíbýt instalovántak, aby zůstalfunkčníi po silovémodpojenínabíječky
od DS
a umožril automatizacitohoto procesu.Dobíjecístanice s r"ýkonemnad 22kW s více dobíjecímibody a místnímřídicím
systémem
musímítdále komunikačního
roáraní mezi místnímřídicímsystémema řídícímsystémem
PDS pro sledování
a řizeni celkovéhoodběru.
Žadate|je povinendle $ 2s Energetickéhozákonaě, 45812000Sb.,v platnémznění,provádětdostupnátechnickáopatření
zamezující
ovlivňováníkvality elektřinyv neprospěchostatníchúčastníků
trhu s elektřinou.Celkovézpětnévlivy
provozemodběméhomístamusíbýt v mezíchpředepsanýchnormamiPNE 33 34 30-0 až
na distribuční
sít'způsobené
PNE 33 34 30-6.
Limity pro úroveňzpětnýchv|ivůzpůsobovanýchjedním
odběratelemz distribuční
soustavystanovujePNE 33 34 30.0'
Provozovatel DS upozorňujepředevšímna ýto vlivy:
Flikr . limity pro jednohoodběratelejsou:
Plt: 0'4
dlouhodobámíravjemu flikru
Pst : 0,6
krátkodobámíravjemu flikru
Nesymetrienapětí- výslednáhodnotastupněnesymetrie- k(u) < 0,7 %o,
Vyššíharmonické. přípustné
úrovnějednotliých harmonickýchnapětímusíbýt dle PNE 33 3430-0.
Kolísánínapětí- změny napětímusíbýt omezeny na 3 %oUn, maximální přechodnézměny na 4 %oUn'
Zpětnévlivy na HDo . rušivénapětína frekvenci řIDo, nebo v bezprostředníblízkosti nesmípřekročit0,1 70 Un,
+/- l 00 Hz od frekvenceHDo hodnotu0,3 %oUn.
u ved|ejších
kmitočtů
V případě,žebude požadovánadvoutarifovásazba,je nutnozajistit příslušnátechnickáopatření(blokováníspotřebiěů,
zapojeníměřícísoupravya podobně)dle cenovéhorozhodnutíERU a podmínekdodávky zákazniktm ze sítínízkého
napětí.
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é.on
Přílohač.2
Adresa odběrnéhomísta

číslo

EAN

Příkon / Jistič
Počet fázi
Stávaiící Požadovaní Stávaiící Požadovaný

Podí|[Kě|

l

RDI
k. ú.TvaroŽnáparcelač.805/2

0
859182400220067093

3

0

25

l2 500

2

RD2
k' ú.Tvarožnriparcelač'805/2

0
859182400220067r09

3

0

25

12500

RD3
k. ú.Tvarožn{parcelač.805/2

859t8240022006741 0

J

0

25

r2 500

4

RD4
k. ú.Tvarožnriparcelač.805/2

0
85918240022006742(

J

0

25

t2 500

5

RD5
k. ú.Tvarožnriparcelač.805/2

0
85918240022006743',,

J

0

25

t2 500

6

RD6
k. ú.Tvarožná,parcela č.805/2

85918240022006744t0

J

0

25

l2 500

RD7
k. ú.Tvarožnriparcelač.805/2

0
859182400220067451

3

0

25

12500

8

RD8
k. ú.Tvarožnáparcelač.805/2

859t824002200674680

J

0

25

12500

9

RD9
k. ú.Tvarožnáoarcelač.805/2

0
859t82400220067475

J

0

25

12500

l0

RDIO
k. ú.Tvarožnri parcela č.805/2

0
859182400220067482

J

0

25

12500

ll

RDII
k. ú.Tvarožná parcela č.805/2

0
859182400220067499

J

0

25

12500

l2

RDI2
k. ú.TvaroŽná'parcelač.805/2

0
859I 82400220067505

3

0

25

l2 500

J

1ll

