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Čl.1
Obecná ustanovení
1) Právní vztah mezi provozovatelem lokální distribuční soustavy (dále jen PLDS) a zákazníkem se řídí obchodním zákoníkem a
platnými právními normami pro energetická odvětví. Obchodní podmínky připojení odběrného zařízení k lokální distribuční
soustavě ELPRO-DELICIA, a.s. (dále jen OPPZ) upravují vzájemné vztahy mezi provozovatelem lokální distribuční soustavy
- ELPRO–DELICIA, a.s. (dále jen provozovatel) a zákazníkem dle příslušných ustanovení vyhlášky 3).
2) OPPZ doplňují a podrobně upravují ve smyslu § 273, zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) spolu se zákonem
č.458/2000 Sb.2) (energetický zákon) včetně všech jeho prováděcích vyhlášek, smluvní vztahy mezi provozovatelem a
zákazníkem zejména o specifikaci vyplývající ze zvláštní povahy dodávky elektřiny.
3) OPPZ jsou nedílnou součástí smlouvy o připojení odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě (dále jen smlouvy o
připojení) uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem.
4) Provozovatel lokální distribuční soustavy (LDS), ke které je zákazník připojen, je držitelem licence na distribuci elektřiny
č.120101103.

Čl.2
Smlouva o připojení
1) Smlouvu o připojení uzavírá provozovatel se zákazníkem na základě žádosti o připojení odběrného místa zákazníka k lokální
distribuční soustavě provozovatele, kterou předkládá zákazník provozovateli v souladu s vyhláškou3).
2) Ve smlouvě o připojení obě smluvní strany pro konkrétní OM dojednají:
-

výši rezervovaného příkonu v kW nebo v A, který provozovatel zajišťuje zákazníkovi pro toto odběrné místo (OM)
způsob připojení OM k LDS (označení přípojných vedení, napěťová úroveň v kV, jednopólové schéma připojení)
předávací místo, ve kterém dochází k přechodu elektřiny z LDS do OM zákazníka
rozhraní mezi zařízením provozovatele a zákazníka
způsob náhradního napájení (pokud je možné) a výši rezervovaného příkonu při tomto náhradním napájení
způsob měření spotřeby elektřiny (typ měření, napěťová hladina, na které je energie měřena, určení vlastnictví jednotlivých
částí měřicího zařízení a jeho údržba)
způsob omezení či přerušení dodávky elektřiny při stavech nouze

3) Rezervovaným příkonem se rozumí hodnota elektrického příkonu sjednaná s PLDS na základě požadovaného příkonu pro
odběrné místo v kW na hladině vn nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nízkého
napětí.

Čl.3
Povinnosti provozovatele
1)

Provozovatel je povinen:
a) zajistit rezervovaný příkon sjednaný ve smlouvě v základním zapojení pro OM ve stanovené výši od sjednaného data po
celou dobu trvání smlouvy o připojení nepožádá-li zákazník sám o změnu jeho výše,
b) při stavech nouze, kdy dojde k výpadku napájení v základním zapojení nebo při plánovaných odstávkách zařízení
provozovatele nebo zákazníka zajistit náhradní napájení pro OM zákazníka do rezervovaného příkonu ve výši
stanovené ve smlouvě při tomto náhradním napájení (pokud je to možné),
c) umožnit distribuci elektřiny svojí LDS od vstupu do této LDS až po předací místo mezi LDS a zákazníkem ve
standardní kvalitě a se standardními službami,
d) předat seznam svých odpovědných zaměstnanců pro styk s příslušnými zaměstnanci zákazníka a to včetně telefonního,
faxového a e-mailového spojení. Seznam je součástí této smlouvy jako příloha č. 3.
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Čl.4
Povinnosti zákazníka
1)

Zákazník je povinen:
a) uhradit podíl na oprávněných nákladech provozovatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu,
stanovený podle §269 odst.2 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením §28 odst.(2)g) zákona č.458/2000Sb a
vyhláškou ERÚ č.51/2006Sb. v platném znění.
b) předat seznam svých odpovědných zaměstnanců splňujících odbornou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky
č.50/1979 Sb. pro styk s příslušnými zaměstnanci provozovatele a to včetně telefonního spojení. Seznam je součástí
smlouvy o připojení jako příloha č. 4,
c) každou změnu v seznamu zaměstnanců neprodleně ohlásit písemnou formou na adresu pro doručování, uvedenou v
záhlaví této smlouvy,
d) neprovádět instalaci takových elektrických spotřebičů, které by svojí činností mohly zpětně ovlivňovat kvalitu napětí
LDS,
e) umožnit zaměstnancům provozovatele přístup k měřicímu zařízení pro měření spotřeby elektřiny za účelem jeho
pravidelných odečtů, kontrol či výměny. V případě potřeby zajistí zákazník výše uvedeným osobám doprovod
pověřeným zaměstnancem. Zákazník se zavazuje seznámit s tímto ujednáním pracovníky ostrahy a příslušného
personálu. Dále se zákazník zavazuje pečovat o instalované měřicí zařízení s péčí řádného hospodáře, zejména jej
chránit před poškozením, ztrátou či zničením a případné poškození se zákazník zavazuje neprodleně ohlásit
pověřenému zaměstnanci zaměstnavatele,
f) poskytovat informace o předpokládaném odběru pro predikci zatížení a plánování odstávek, tak jak je uvedeno v
kapitole 4.1. Pravidel provozování lokální distribuční soustavy. Tyto informace bude zákazník předávat písemnou
formou na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy o připojení v termínech stanovených příslušnými
provozními instrukcemi technického dispečinku PLDS.

2)

Zákazník prohlašuje, že:
jeho stávající elektrické spotřebiče odpovídají platným technickým a bezpečnostním normám a v žádném případě
neovlivňují kvalitu napětí LDS,
b) k uzavření této smlouvy má souhlas vlastníka nemovitosti, v níž je odběrné elektrické zařízení umístěno,
c) v připojeném odběrném zařízení není náhradní zdroj elektřiny,
d) jsou mu známy příslušné právní předpisy o omezení nebo přerušení dodávek a odběru elektřiny, zejména §25 zák.č.
458/2000Sb. a vyhláška č.80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a zavazuje se sledovat pravidelná hlášení
o energetické situaci vysílaná Českým rozhlasem, okruh ČRo - 1 a řídit se podle nich. Rovněž se zavazuje splnit
technickým dispečinkem provozovatele vyhlášená omezení dodávky a odběru elektřiny ať již osobním, telefonickým,
faxovým, elektronickým či jiným sdělením. Pokud jsou v odběrném místě umístěna signalizační zařízení ovládaná
provozovatelem nebo jeho technickým dispečinkem, zavazuje se je sledovat a řídit se jimi.
a)

Čl.5
Odpojení odběrného místa
1) Nebude-li zákazník plnit povinnosti a závazky ve smlouvě o připojení, v těchto OPPZ a příslušných právních předpisech
uvedené, má provozovatel právo OM zákazníka od LDS odpojit do doby provedení nápravy. Odpojení může provozovatel
uskutečnit až po předchozí písemné výzvě ke zjednání nápravy konkrétního porušení a marném uplynutí lhůty stanovené
v tomto vytčení s upozorněním na odpojení při nezjednání nápravy.
2) Zákazník je povinen zaplatit provozovateli náklady, které mu vzniknou při opětovném připojení odběrného místa po
přerušení dodávky z důvodu neoprávněného odběru nebo po nezaplacení odebrané elektřiny a případnou škodu vzniklou
v této souvislosti provozovateli.

Čl.6
Ostatní ujednání
1) Stávající připojení OM k LDS umožňuje zajistit distribuci elektřiny ve standardní kvalitě, předepsané zákonem o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů č. 458/2000 Sb.
(dále jen energetický zákon) a vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb. v platném znění.
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2) Obě smluvní strany se budou vzájemně informovat o mimořádných provozních stavech a o trvalých změnách, které by
mohly mít dopad na plnění smlouvy o připojení.
3) Náplň regulačních stupňů a podmínky pro předávání informací o omezení či přerušení dodávky elektřiny podle § 25 odst. 4
písm. d) bodu 2 a 6 energetického zákona budou specifikovány v příloze smlouvy o distribuci, kterou uzavře s PLDS
zákazník nebo obchodník s elektřinou pověřený zákazníkem nebo případně ve smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny, kterou zákazník uzavře s PLDS.
4) Všechny technické údaje a informace poskytnuté zákazníkem a uvedené ve smlouvě o připojení nebo jejích přílohách při
činnostech zajišťujících naplnění smlouvy o připojení musí být přesné a důvěryhodné a to i v případě, kdy obchodník s
elektřinou zplnomocněný zákazníkem je plně odpovědný v oblasti zajištění distribuce elektřiny pro zákazníka.
Provozovatel je oprávněn vyzvat zákazníka o doplnění jím poskytnutých údajů. Pokud zákazník na výzvu provozovatele
údaje nedoplní, je provozovatel oprávněn postupovat dle čl. 3 této smlouvy.
5) Všechny ekonomické, finanční, technické, obchodní, právní, služební, popřípadě společenské údaje a informace, které
vyplynou ze smlouvy o připojení nebo při činnostech zajišťujících naplnění této smlouvy, budou smluvní strany považovat
za společné důvěrné informace a jejich zveřejnění je možné jen po předchozí vzájemné dohodě a dohodnutým způsobem,
vyjma situací, kdy jim zveřejnění těchto údajů třetí osobě určuje příslušný právní předpis. V případě porušení tohoto
závazku nese smluvní strana, která důvěrnost výše uvedených informací porušila, odpovědnost za škodu tímto porušením
vzniklou.
6) Ustanovení těchto OPPZ mohou být měněna a doplňována pouze písemnou formou ve zvláštním ujednání smlouvy o
připojení pro příslušné OM, takže jakákoliv ústní ujednání o změnách těchto OPPZ budou považována za právně neplatná a
neúčinná. Ujednání ve smlouvě o připojení mají přednost před ustanoveními těchto OPPZ.
7) Smlouva o připojení se řídí právním řádem České republiky; není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy
smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č.458/2000Sb. (energetického zákona) a jeho prováděcích předpisů,
zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku), Občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
8) Nedílnou součástí smlouvy o připojení jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky připojení odběrného zařízení k LDS
Příloha č. 2: Žádost o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě provozovatele
Příloha č. 3: Kontaktní osoby provozovatele, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy
Příloha č. 4: Kontaktní osoby zákazníka, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy
Příloha č. 5: Jednopólové schéma připojení odběrného místa

Čl.7
Ustanovení přechodná a závěrečná
1) Smlouva o připojení se uzavírá, pokud není dohodnuto jinak, na dobu neurčitou a nabývá platnosti podpisem obou smluvních
stran a účinnosti k datu uvedeném ve smlouvě.
2) Nově uzavřená smlouva o připojení ruší předchozí smlouvu o připojení v daném odběrném místě.
3) Po vzájemné dohodě smluvních stran budou poštou zaslané písemnosti považovány za doručené i v případě, kdy si je adresát na
poště nevyzvedne, pokud mu byly doporučeně zaslány na smluvně sjednanou adresu. Za den doručení písemnosti bude
považován poslední den úložné lhůty písemnosti na poště před jejím navrácením odesílateli. Za doručené budou považovány i
písemnosti, které se vrátí odesílateli jako nedoručitelné v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany pro zasílání
korespondence.
9) Práva a povinnosti ze smlouvy o připojení přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
10) Tyto OPPZ nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2011.
V Příbrami dne 10.10.2010
Ing. František Loskot
ředitel divize distribuce elektřiny
ELPRO-DELICIA, a.s.
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Odkazy na právní a technické normy:
1)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon)
3)
Vyhláška ERÚ č. 51/2006Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
4)
Vyhláška MPO č. 263/2000 Sb. o povinném ověřování měřidel.
5
) Vyhláška MPO č. 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
6)
ČSN EN 60521 (356110), ČSN 35 6111, ČSN EN 61 036 (35 6112), ČSN EN 60 687 (35 6114)
7)
ČSN 33 0120, ČSN 330121, ČSN 330128
8)
PNE 333430-0 až 7
9)
Vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
10)
Vyhláška MPO č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání údajů
2)

V případě, že dojde k obsahové nebo formální změně technické normy (změna značení, aktualizace, přechod na EN atd.), platí
příslušné nové normy, které předchozí normy nahrazují.
Totéž platí i v případě změny právních předpisů.
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Poznámky a změny:
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Kontaktní místa provozovatele:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax.:
E-mail:

ELPRO - DELICIA, a.s.
261 01 Příbram III/168
61672637
CZ61672637
318429111
318625752
elpro@elpropb.cz

Lokální distribuční síť
ELPRO - DELICIA, a.s.
LDS č.4 ELPRO-Hořovice

261 01 Příbram III/168

LDS č.3 ELPRO-Stráž

Mírová 320,
471 27 Stráž pod Ralskem

Obchodní kancelář

adresa

Smluvní vztahy

telefon
fax
e-mail

318429121
318625752
ajanecek@elpropb.cz

487844378
487851191
slipka@elprostr.cz

Fakturace, reklamace

telefon
fax

318429111
318625752

318429111
318625752

Platby

telefon

318429172

318429172

Měření

telefon

318429121

487844344

Dispečink - hlášení poruch v
distribuci elektřiny

telefon
fax

318429121
318625752

487842013, 487844378,
604230653
487844349
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