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žádost  
o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě

	 	 	  připojení nové výrobny           změna rezervovaného příkonu 
 jiný důvod 1 ___________________________________________________________

	 	 připojení k napěťové hladině  nn           vn  vvn

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dÁle jen PDS)

DČEZ Distribuce, a.s. se sídlem děčín 4, Teplická 874/8, pSČ 405 02 | iČ 27232425 | diČ Cz27232425 | 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad labem, oddíl b., vložka 1704 | 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 120504641 | registrační číslo u oTe: 715 | 
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

VÝROBCE ELETŘINY (dÁle jen VÝROBCE)                            liCenCe na výrobu elekTřiny Č.: regiSTraCe oTe Č.:

jméno a příjmení / obChodní firma zÁkazniCké ČíSlo 2

daTum narození iČ diČ Cz

adreSa Trvalého bydlišTě / Sídla SpoleČnoSTi / míSTa podnikÁní  

uliCe / oSada Č. p. / Č. o. pSČ

obeC                                      míSTní ČÁST

předměT podnikÁní

zapSanÁ v or vedeném oddíl vložka Č.

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI

jméno a příjmení TiTul

Telefon  fax e-mail

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

jméno a příjmení TiTul

Telefon  fax e-mail

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ STANOVISKA A VEšKERÉ KORESPONDENCE 3

 ShodnÁ S adreSou  výrobCe  ShodnÁ S adreSou odběrného míSTa  jinÁ

adreSa pro zaSílÁní (pokud jste zvolili „jinÁ“):

jméno a příjmení / obChodní firma

uliCe / oSada Č. p. / Č. o. pSČ

obeC                                      míSTní ČÁST

adreSu pro zaSílÁní naSTaviT  pouze pro ToTo odběrné míSTo  pro všeChna odběrnÁ míSTa výrobCe

SPECIFIKACE VÝROBNY (PŘEDÁVACÍHO MÍSTA): ČíSlo předÁvaCího míSTa

adreSa odběrného míSTa

uliCe / oSada Č. p. / Č. o. 4 pSČ

obeC míSTní ČÁST

kaTaSTrÁlní Území Č. parCelní

DALšÍ ÚDAJE

STÁvajíCí inSTalovaný výkon výrobny                  a/kW požadovaný inSTalovaný výkon výrobny  a/kW

rezervovaný příkon pro vlaSTní SpoTřebu a/kW rezervovaný příkon pro oSTaTní SpoTřebu výrobny  a/kW

požadavek na zvýšenou SpolehlivoST dodÁvky 5   ano   ne

Typ výrobny

 TeplÁrna  bioplynovÁ  dřevoplynovÁ  foTovolTaiCkÁ  kogeneraČní  nafTovÁ   

 parní  paroplynovÁ  vodní  věTrnÁ  Spalovna  zemní plyn   jinÁ

způSob provozu výrobny  přebyTky do diSTribuČní SouSTavy  oSTrovní provoz  CelÁ výroba do diSTribuČní SouSTavy

způSob podpory u obnoviTelnýCh zdrojů   zelený bonuS   povinný výkup

požadované daTum připojení 6      od                              do nejvyšší napěťovÁ hladina výrobního zařízení kv

druh kompenzaCe 7  CenTrÁlní  SkupinovÁ  individuÁlní  jinÁ výkon  kvar

interní evidenční číslo žádosti:
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DOPLňUJÍCÍ POZNÁMKY VÝROBCE PRO PDS

VYSVĚTLIVKY
1)  hodící se označte křížkem. volbu „jiný důvod“ upřesněte.
2)  pokud jste již odběratelem nebo dodavatelem elektřiny pdS, vyplňte vaše zákaznické číslo.
3)  adresu vyplňte, pokud požadujete zaslat vyjádření na odlišnou adresu, než je uvedena v kolonce ‚výrobce…‘.
4)  Č.p./č.or. – napište číslo, které uvádíte pro doručení pošty. u nových staveb uveďte číslo katastru a doložte snímkem katastrální mapy v měřítku s vyznačeným pozemkem 

a s vyznačeným místem stavby tak, aby bylo možné určit umístění výrobny.
5)  označte, zda požadujete kvalitu dodávky nad standard určený vyhláškou erÚ a pravidly provozování distribučních soustav. v takovém případě hradíte náklady spojené 

s realizací tohoto speciálního požadavku.
6)  uveďte vámi předpokládaný termín zahájení výroby elektřiny. u prozatímního zařízení uveďte i termín, do kdy bude toto prozatímní zařízení provozováno.
7)  doplňte druh kompenzace a její výkon.

UPOZORNĚNÍ PRO VÝROBCE
a)  Stanovisko k žádosti bude zpracováno ve lhůtě do 30 dnů v souladu s ustanoveními pro připojení výrobny k zařízení distribuční soustavy pdS podle zákona číslo 

458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek v platném znění.
b)  ve smyslu citovaných legislativních předpisů vám bude stanoven podíl na oprávněných nákladech pdS spojených s připojením a podíl na nákladech spojených se zajiště-

ním požadovaného příkonu.
c)  výrobce poskytuje na této žádosti důvěrné informace a osobní údaje a souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováváním v souladu s příslušnými právními předpisy, 

zejména se zákonem na ochranu osobních údajů, také pro veškeré další účely související s jeho podnikatelskou činností a pro marketingové účely. výrobce dále souhlasí 
s poskytnutím těchto informací dalším členům Skupiny Čez. Skupinou Čez se rozumí společnost Čez, a. s., a jí ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní 
zákoník) ovládané společnosti. Člen Skupiny Čez je oprávněn zpracovávat a využívat tyto údaje v rozsahu oprávnění pdS.

d)  případné vaše další požadavky můžete projednat buď telefonicky prostřednictvím zákaznické linky, osobně v obchodní kanceláři nebo případně zaslat na e-mailovou 
adresu pdS.

e)  pokud nebude žádost úplně vyplněna včetně požadovaných příloh, může být pdS vrácena k doplnění.

PŘÍLOHY  Úředně ověřený výpiS z obChodního rejSTříku (neSmí býT STarší Tří měSíCů)

 SiTuaČní plÁnek

 SouhlaS vlaSTníků doTČenýCh nemoviToSTí S umíSTěním zařízení

 SouhlaS obCe S výSTavbou výrobny

 doTazník pro vlaSTní výrobnu

PROHLÁšENÍ VÝROBCE
prohlašuji, že všechny údaje této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé.
jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.

Za VÝROBCE

jméno a příjmení, funkCe

podpiS a razíTkodaTum a míSTo

Za PDS

jméno a příjmení, funkCe

podpiS a razíTkodaTum a míSTo


