Obecné podmínky připojení
k lokální distribuční soustavě („OPPLDS“)
Čl.1
Úvodní ustanovení
1) Provozovatel lokální distribuční soustavy – společnost ELPRO-DELICIA, a.s., se sídlem Příbram V – Zdaboř,
Strakonická 174, PSČ 261 01, IČ 61672637, DIČ CZ61672637, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddílu B, vložka 3395 (dále jen „Provozovatel lokální distribuční soustavy“ nebo také „PLDS“), je
podle zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický
zákon) (dále jen „EZ“) držitelem licence na distribuci elektřiny č. 120101103, vydané dne 17.6.2002 Energetickým
úřadem ( dále jen ERÚ).
2) PLDS za účelem zajištění rovného přístupu účastníků trhu s elektřinou k zařízení lokální distribuční soustavy, vydává
tyto Obecné podmínky připojení k lokální distribuční soustavě (dále jen OPPLDS) podle EZ a souvisejících příslušných
právních předpisů a technických norem.
3) Tyto OPPLDS jsou součástí Smlouvy o připojení (dále je „SoP“) a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy – Smlouva o
připojení zařízení k distribuční soustavě (dále jen „SoBS“)
4) Pro účely těchto OPPLDS a SoBS/SoP jsou používány odborné pojmy a terminologie v souladu s EZ a jeho prováděcími
právními předpisy, Cenovými rozhodnutími ERÚ, souvisejícími příslušnými právními předpisy a technickými normami.
5) Pro účely těchto OPPLDS se za „Zákazníka“ považuje druhá smluvní strana SoBS/SoP, tj. výrobce elektřiny (dále jen
„Výrobce“), Zákazník, nebo provozovatel lokální distribuční soustavy, vždy podle konkrétního obsahu SoBS/SoP.

Čl.2
Podmínky uzavření SoBS/SoP, práva a povinnosti účastníků smlouvy
1) Podmínky pro připojení zařízení Zákazníka k distribuční soustavě jsou:
a) podání žádosti o připojení,
b) souhlasné stanovisko PLDS k žádosti o připojení,
c) uzavření SoBS/SoP nebo změna stávající SoP mezi zákazníkem a PDS.
2) Právo na uzavření SoP má každý, kdo předloží řádnou žádost o připojení podle příslušného právního předpisu (vvhláška
č. 51/2006 Sb., „o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“), splní podmínky připojení dané stanoviskem k žádosti
o připojení nebo uzavře SoP s těmito podmínkami, splňuje obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování lokální
distribuční soustavy (dále jen „PPLDS“) a má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.
3) Žádost o připojení zařízení Zákazníka se podává před výstavbou nebo připojením nového zařízení, před zvýšením
rezervovaného příkonu, popřípadě výkonu stávajícího připojeného zařízení nebo před zásadní změnou charakteru odběru.
Žádost o připojení se podává za každé odběrné nebo předávací místo zvlášť. Vzor žádosti o připojení (tiskopis) lze získat
v elektronické podobě na webové stránce www.elpro-delicia.cz , popřípadě jej PLDS poskytne Zákazníkovi na vyžádání.
4) Předmětem SoP je závazek PLDS připojit odběrné zařízení Zákazníka k lokální distribuční soustavě PLDS za sjednaných
podmínek a umožnit mu distribuci elektřiny a závazek Zákazníka je uhradit podíl na nákladech spojených s připojením a
se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu stanovený vyhláškou č.51/2006 Sb., (dále jen „Podíl na nákladech“) a
splnit další podmínky připojení.
5) Připojení odběrného zařízení Zákazníka k lokální distribuční soustavě PLDS může být spojeno s úpravou lokální
distribuční soustavy PLDS nebo s vybudováním nové části lokální distribuční soustavy. Za tím účelem se se Zákazníkem
uzavírá SoBS. Předmětem SoBS je závazek Smluvních stran uzavřít v budoucnu SoP za podmínek stanovených v SoBS.
SoBS stanoví i obsah budoucí SoP, zejména údaje stanovené vyhláškou č. 51/2006 Sb. a další ustanovení (tzn. základní
obsah):
a)

Podmínky připojení odběrného místa/zařízení:
1.
2.
3.
4.

Charakter připojení,
Specifikace odběrného místa/zařízení,
Technické údaje odběrného místa/zařízení,
Kompenzace,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
b)
c)
d)
e)

Místo připojení k lokální distribuční soustavě – předací místo,
Hranice vlastnictví,
Spínací prvek sloužící k odpojení odběrného místa/zařízení od lokální distribuční soustavy,
Způsob a provedení měření elektřiny,
Povinnosti Zákazníka,
Termín připojení.

Podíl žadatele na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu a platební podmínky,
Zvláštní ujednání (vztah na zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, apod.,
Platnost a účinnost SoP,
Společná a závěrečná ustanovení.

6) Výzvu k uzavření SoP, včetně vážného návrhu textu SoP, předloží PLDS zákazníkovi do 7 dnů ode dne splnění podmínek
sjednaných v SoBS a podmínek uvedených dále; nebude-li Zákazníkovi výzva k uzavření SoP předložena v tomto
termínu, vzniká Zákazníkovi vůči PLDS nárok na náhradu vzniklé škody a zároveň je Zákazník oprávněn od SoBS
odstoupit.
7) Zákazník je povinen nejpozději do 7 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření SoBS, včetně vážného návrhu textu SoP tuto
SoBS uzavřít, ledaže se Smluvní strany předem dohodnou jinak. Bude-li Zákazník předkládat protinávrhy k návrhu SoBS,
je povinen tak učinit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení výzvy; právo protinávrhů podléhá principu
koncentrace.
8) PLDS je povinen případné protinávrhy Zákazníka k návrhu SoBS reagovat, popř. upřesnit text SoBS a nejpozději do 7
dnů ode dne jejich doručení předložit definitivní text SoBS Zákazníkovi se stanovením konečného termínu pro přijetí
SoBS Zákazníkem, stanoveného ve lhůtě dle SoBS, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
9) Smluvní strany se vzájemně zavazují vyvinout všechnu požadovanou součinnost a spolupráci k případnému upřesnění
textu SoBS.
10) V případě, že Zákazník odmítne uzavřít SoP či ji neuzavře ve lhůtě stanovené dle SoBS, nebo k jejímu uzavření nedojde
z dalších důvodů na straně Zákazníka, přestože k uzavření SoP bude zavázán, nebo že nesplní povinnosti dle SoBS, popř.
dojde-li k odstoupení od SoBS ze strany PLDS z důvodů na straně Zákazníka, či ke zrušení závazného zájmu o připojení
k lokální distribuční soustavě ze strany Zákazníka, zavazuje se Zákazník zaplatit PLDS veškeré náklady a škody po
odečtení již zaplaceného podílu, které u PLDS vznikly s přípravou na uzavření SoBS a s činnostmi PLDS souvisejícími
s vážným zájmen Zákazníka dle jeho žádosti o připojení.

Čl.3
Smluvní pokuty, náhrady škod
1) Smluvní pokuty jsou stanoveny v konkrétních ustanoveních SoBS/SoP; nárok na náhradu škody, která vznikne
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není ustanoveními o smluvních pokutách nijak dotčen a
smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě splatnosti 15 dnů ode dne
vyúčtování smluvní pokuty (faktury) na adresu pro doručování povinné Smluvní strany. Povinná smluvní strana se
zavazuje smluvní pokutu zaplatit.
2) Každá ze Smluvních stran odpovídá za škodu, která vznikla druhé Smluvní straně porušením svých povinností
stanovených SoBS/SoP nebo obecně závaznými právními předpisy. Na odpovědnost za škody a náhrady škod se
vztahují ustanovení § 2894 a násl. Občanského zákoníku, nevyplývá-li z SoBS/SoP jinak.
3) Náhrady škod, popř. i marně vynaložené náklady, se povinná Smluvní strana zavazuje oprávněné Smluvní straně
zaplatit ve lhůtě splatnosti 15 dnů ode dne odeslání vyúčtování škody nebo i vynaložených nákladů (faktury) na adresu
pro doručování povinné Smluvní strany. Zánikem účinnosti SoBS/SoP není dotčen nárok žádné ze Smluvních stran na
náhradu vzniklé škody v plné výši.

Čl.4
Společná a závěrečná ustanovení
1) Vztahy mezi smluvními stranami jsou dále upraveny PPLDS v platném znění, která jsou pro Smluvní strany závazná.
PPLDS jsou k dispozici v elektronické podobě na webové stránce www.elpro-delicia.cz. Zákazník prohlašuje, že se
s těmito PPLDS řádně seznámil a zavazuje se průběžně sledovat jejich věcnou závaznost; změny v PPLDS se řídí EZ.
2) Zákazník podpisem SoBS/SoP uděluje PLDS výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení
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zpráv a jiných sdělení ve věci plnění SoBS prostředky umožňujícími elektronickou komunikaci (internet) na
elektronickou adresu uvedenou v záhlaví SoBS/SoP; tento souhlas se vztahuje i na zasílání jiných obchodních sdělení
ve věci souvisejících služeb PDS s plněním SoBS/SoP. Současně zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby PDS prováděl
realizaci zařízení technického vybavení Stavby na základě zjednodušeného územního řízení podle ust. §95 zákona č.
183/2006 Sb., Stavební zákon.
3) Jakákoliv oznámení nebo dokumentace, která má být doručena podle SoBS/SoP, může být doručena osobně nebo
zaslána doporučeným dopisem, faxovým přenosem nebo elektronicky, na adresu pro doručování nebo další kontaktní
údaje uvedené v záhlaví SoBS/SoP; takové oznámení nebo dokument bude považován(-o) za doručené:
a) jestliže byl(-o) doručen(-o) osobně – den předání odpovědné osobě adresáta (příjemce),
b) jestliže bylo odesláno doporučeným dopisem – pátý (5) den po odeslání (předání zásilky držiteli příslušné
poštovní licence), nebo dřívějším dnem doručení,
c) jestliže byl(-o) předán(-o) faxovým přenosem – obdržením zpětného faxového potvrzení o úspěšném doručení
z příjemcova faxového přístroje, pokud byla zpráva přijata v pracovní den do 15.00 hod., jinak následující
pracovní den po pracovním dni, kdy byl(-o) odeslán(-o) ,
d) jestliže byl(-o) poslán(-o) elektronicky – obdržením zpětného elektronického potvrzení o úspěšném doručení z
příjemcovi e-mailové adresy, pokud je zpráva přijata v pracovní den do 15.00 hod., jinak následující pracovní den
po pracovním dni, kdy byl(-o) odeslán(-o),
4) Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou SoBS/SoP jako celek, nebo i její část (která není veřejně známa) a
neveřejné informace plynoucí ze smluvního vztahu (tzv. důvěrné informace), třetí osobě, bez předchozího písemného
souhlasu druhé Smluvní strany, vyjma případů, kdy jim zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní
předpis nebo SoBS/SoP.
5) PLDS, pro účely plnění SoBS/SoP, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Zákazníka – fyzické osoby, a
to zejména jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození a popř. číslo bankovního účtu a kontaktní údaje. Ochrana
osobních údajů Zákazníků bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Zákazník o
informaci o zpracování svých osobních údajů, PLDS mu tuto informaci bez zbytečného odkladu, za přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, předá. Zákazník, který zjistí nebo se bude domnívat,
že PLDS provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života
nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat
PLDS o vysvětlení a příp. požadovat, aby PLDS odstranil takto vzniklý stav.
6) Nebude-li mezi Účastníky dohodnuto jinak, mohou se změny SoBS/SoP provádět i nepísemnou formou, a to na
základě žádosti Účastníka odsouhlasené druhou smluvní stranou a následným zasláním vyrozumění o provedené
změně SoBS/SoP Zákazníkovi. Písemné změny SoBS/SoP musí být podepsány oprávněným zástupci smluvních stran.
Jakákoliv ústní ujednání o změnách SoBS/SoP budou považována za právně neplatná a neúčinná.
7) PLDS je oprávněn OPPLDS měnit (novelizovat), popř. je nahradit novými. Změny (nové) OPPLDS PLDS zveřejní
nejméně 2 měsíce před dnem účinnosti změny (nových) OPPLDS, a to na své webové stránce. Současně bude PLDS
Zákazníka o novelizaci (nových) OPPLDS vhodným způsobem informovat. Zákazník je povinen se s novelizovanými
(novými) OPPLDS seznámit. Neprojeví-li Zákazník alespoň 1 měsíc před dnem účinnosti novelizovaných OPPLDS
s nimi písemný nesouhlas, stávají se novelizované (nové) OPPLDS závazné pro další smluvní vztah dle SoBS/SoP.
Vyjádří-li Zákazník v uvedené lhůtě svůj nesouhlas s novelizací (novými) OPPLDS a nedohodne- li se s PLDS jinak,
je kterýkoliv Účastník oprávněn od SoP odstoupit, nejpozději však do dne účinnosti novelizovaných (nových)
OPPLDS; nebude-li od SoBS/SoP v uvedené lhůtě odstoupeno, stávají se novelizované (nové) OPPLDS ode dne jejich
účinnosti závazné pro další smluvní vztah podle SoBS/SoP. Písemný nesouhlas učiněný v souladu s tímto
ustanovením, popř. odstoupení, představuje pro Účastníky SoBS/SoP dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení
nesouhlasu Zákazníka se změněnými (novými) OPPLDS.
8) Zákazník je povinen zajistit, aby zařízení připojené na distribuční soustavu PLDS dle SoP bylo vybaveno dostupnými
technickými prostředky omezujícími vliv zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny ostatním zákazníkům a
odběratelům.
9) Zákazník je povinen chránit spotřebiče připojené do odběrného zařízení dle SoP, které jsou citlivé ne přepětí
dostupnými stupni přepěťových ochran dle příslušných právních předpisů, technických norem a pokynů výrobce.
10) PLDS prohlašuje, že podle ust. §25 odst. 11 písm. a) EZ má zákonnou povinnost připojit Zákazníka, který splnil
podmínky stanovené Vyhláškou o připojení a PPLDS a umožnit mu distribuci elektřiny. Tato povinnost je stanovena
standardem dle vyhl. ERÚ č.540/2005Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v energetice a podléhá
kontrole ERÚ a Státní energetické inspekce. Smlouva je pro Zákazníka dokladem o zajištění včasného vybudování
zařízení technického vybavení technické infrastruktury potřebného k řádnému užíván stavby (odběrnému zařízení
Zákazníka) podle stavebně-právních předpisů.
11) PLDS může odmítnout připojení zařízení Zákazníka a neposkytnout distribuci elektřiny (neuzavřít smlouvu o
distribuci) pokud zařízení zákazníka nesplňuje podmínky pro připojení stanovené PPLDS, technické bezpečnosti dle
příslušných technologických norem a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „závady“).
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Neodstraní-li Zákazník závady v době stanovené PLDS, je PLDS oprávněn od SoBS/SoP odstoupit.
12) Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle SoBS/SoP byl nebo by se stal neplatným nebo právně
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních závazků (povinností) podle
SoBS/SoP; Smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo právně nevymahatelný závazek (povinnost)
novým, platným a právně vymahatelným závazkem (povinností), jehož předmět bude nejvhodněji odpovídat předmětu
a účelu původního závazku (povinnosti).
13) Účastníci jsou povinni přijmout technická a organizační vnitřní opatření k ochraně důvěrných informací, osobních
údajů a informací z registru údajů.
14) Účastníci jsou povinni podávat si včasné a určité informace o všech změnách údajů uvedených v SoBS/SoP;
opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinného Účastníka.
15) Není-li ve SoP uvedeno jinak, je smluvní vztah mezi PDS a Zákazníkem uzavřen na dobu neurčitou.
16) Tyto OPPLDS nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2015 a nahrazují OPPZ (Obchodní podmínky připojení odběrného
zařízení k lokální distribuční soustavě ELPRO_DELICIA, a.s.) vydané dne 1.1.2011
V Příbrami dne 14.10.2014
ELPRO-DELICIA, a.s.
Ing. František Loskot
předseda představenstva
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