žádost
o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí

 NovÝ odběr

 TRVALÝ

 KRÁTKODOBÝ

 ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ODBĚRU
 REZERVOVANÝ PŘÍKON
 CHARAKTER ODBĚRU
 ROZDĚLENÍ / SLOUČENÍ
 UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ
 NAPĚŤOVÁ HLADINA
 PŘIPOJENÍ NOVÉHO MIKROZDROJE (provoz. bez licence v souladu s § 28, odst. 5 a 6 EZ)
 ZMĚNA PŘIPOJENÉHO MIKROZDROJE (provoz. bez licence v souladu s § 28, odst. 5 a 6 EZ)
 ZMĚNA ŽÁDOSTI č. 412
 PRÁVA – SMLUVNÍ ÚDAJE	
 MÍSTO PŘIPOJENÍ

 REZERVOVANÝ PŘÍKON	

 CHARAKTER ODBĚRU

D

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |

Zákaznické číslo

číslo elektroměru

Žadatel
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
datum narození / ič

DIČ CZ

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

zapsaná v OR / ŽR vedeném

oddíl

PSČ

vložka č.

zastoupená
telefon

fax

E-mail
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení

Titul

telefon

mobil

PSČ

E-mail (fax)
ADRESA PRO ZASLÁNÍ VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)
 ZAŠKTNĚTE V PŘÍPADĚ, ŽE POŽADUJETE NA TUTO ADRESU ZASÍLAT VEŠKEROU KORESPONDENCI SPOJENOU S TOUTO ŽÁDOSTÍ
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

PSČ

ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

Č. parcelní (u novostavby)

Katastrální území (u novostavby)

Patro

Číslo bytu

PSČ

Upřesnění místa odběru

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Požadovaný hlavní jistič před elektroměrem
Účel odběru

 BYDLENÍ (trvalé připojení)
 PODNIKÁNÍ – PRŮMYSL	
 REKREACE (chata, zahrada)

 1-fázový

skupina Čez

A

 STAVBA (krátkodobé připojení)
 PODNIKÁNÍ – obchod, služby, stát. správa
 GARÁŽ
 NEMĚŘENÝ ODBĚR

STÁVAJÍCÍ/POŽADOVANÉ UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ		
 V OPLOCENÍ	
			  NA CHODBĚ
POŽADOVANÝ TERMÍN PŘIPOJENÍ

 3-fázový		

 VNĚ BUDOVY	
 V BYTĚ		
 V PROVIZorním ROZVADĚČI

Doba trvání krátkodobého připojení do

www.cezdistribuce.cz

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČE
STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

NOVÉ

Osvětlení

kW

NOVÉ
kW

Pohony, svářečky nad 3,5 kW

kW

kW

Příprava pokrmů - třífázové připojení

kW

kW

Technologické ohřevy

kW

kW

Ohřev vody (TUV) - akumulační

kW

kW

Chlazení

kW

kW

Akumulační topení

kW

kW

Zasněžování

kW

kW

Přímotopné topení

kW

kW

Závlahy

kW

kW

Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)

kW

kW

Záložní zdroj elektřiny

kW

kW

Klimatizace

kW

kW

Ostatní spotřebiče do 3,5 kW

kW

kW

max. 2,5

Elektromobil (příkon využívaného dobíjení)

SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝMI VLIVy

kW

TEPELNÉ ČERPADLO – specifikace
Jmenovitý elektrický příkon

max. 2,8

Ustálený proud

kW

Jmenovité napětí

230

V

2

A

A

Rozběhový proud

Celkové tep. ztráty objektu

kW

Tepelný výkon čerpadla

specifikace mikrozdroje
Stávající instalovaný výkon

kW

Požadovaný instalovaný výkon

kW

Stávající rezervovaný výkon pro výrobu

kW

Požadovaný rezervovaný výkon pro výrobu

kW

max. 13,6

druh mikrozdroje  FVE na objektu  FVE volně stojící

 vodní

 větrná

7(A2W35)

 plynová a spalovací

kW

 ostatní/kombinovaná

 jiný typ:
způsob provozu

dle § 28, odst. 5 a 6 EZ

Odběrné místo s mikrozdrojem je schopno ostrovního provozu

 ano

V OM jsou instalovány baterie pro akumulaci vyrobené elektřiny

 ano, kapacita stávající:

generátor
 Asynchronní

 Synchronní

 Se střídačem

 ne
kwh, kapacita požadovaná:

kwh  ne

Fotočlánkový se střídačem a s připojením  1f  3F

Štítkové údaje jednoho generátoru/ střídače
(V případě existence více typů zařízení doplňte samostatnou přílohou, která obsahuje níže uvedené parametry)

Vyplňte vždy:

Účiník generátoru cos ϕ

Typ generátoru/střídače

Počet generátorů/střídačů

Výrobce

Rok výroby
[kV]

Jmenovité napětí Un

[kVA]

Zdánlivý výkon Sn
Vyplňte pro všechny typy kromě FVE:
Jmenovitý jalový výkon Qn

[kVAr]

Vyplňte pouze pro FVE:
Typ panelů

		
		
		

[A]

Jmenovitý činný výkon Pn

[kW]

Rozběhový (zapínací) proud Ia

[A]

Počet panelů

ks
[W]

Jmenovitý výkon panelu Pn

Proudy harmonické dle ČSN 33 3430–1
povinné PŘÍLOHY

Jmenovitý proud In







 ANO

 NE

Řídící frekvence střídače

 vlastní

 síťová

Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu
Katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo stavby
Oddělovací geometrický plán u nově vznikajících pozemků (parcel)		
Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ MIKROZDROJE DO ODBĚRNÉHO MÍSTA VČETNĚ ZAPOJENÍ AKUMULACE

			 (je-li instalována)

POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PDS podle zákona číslo
458/2000 Sb., v platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.
b)	Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
c)	PDS, pro účely zpracování žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, pobyt (trvalý / přechodný), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje bude pro PDS dále zpracovávat společnost ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., se sídlem v Plzni,
Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ 26376547 a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující služby obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu
(zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen “ZoOOÚ”]). Kompletní seznam subdodavatelů bude PDS na požádání Žadateli poskytnut. Ochrana osobních
údajů Žadatele – fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na Žadatele – právnickou osobu.
d)	PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.

PROHLÁŠENÍ Žadatele
Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti, a že má k připojení odběrného zařízení souhlas vlastníka(ů)
dotčené nemovitosti. Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti.

ZA Žadatele
V 		

dne

Jméno, příjmení, funkce		

Podpis (razítko)

VYTISKNOUT

skupina Čez

ULOŽIT

www.cezdistribuce.cz

