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Smlouva o připojení  
k lokální distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 

evid. č. odběratele:  

evid. č. smlouvy: EEP-  

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v souladu s ust. § 

50 odst. 3  zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi 

stranami: 
 

Provozovatel lokální distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel LDS“): 

  

obchodní firma: IROMEZ s.r.o. 

sídlo: Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov 

zastoupená: Mgr. Ing. Hanou Zíkovou, MBA, jednatelkou 

IČO:  247 07 341 

DIČ: CZ 247 07 341 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19633 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5030014123/5500 

(dále jen „Provozovatel LDS“) 

 
a 

 

Zákazník:     

 

Bydliště / sídlo:      

zastoupený:     

Datum narození / IČO:      

DIČ:    

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v , oddíl, vložka  

bankovní spojení:   

mobil:  

e-mail:   

 (dále jen „Zákazník“) 
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I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je:  

1.  Závazek Provozovatele LDS připojit ke své lokální distribuční soustavě (dále též „LDS“) zařízení 

Zákazníka pro odběr elektřiny (dále jen „zařízení“ nebo také „odběrné místo“) a zajistit 

rezervovaný příkon dle článku II. této smlouvy. 

2. Závazek Zákazníka uhradit Provozovateli LDS podíl na nákladech spojených s připojením 

a se zajištěním požadovaného příkonu dle této smlouvy. 

3. Závazek Zákazníka dodržet níže uvedené technické podmínky připojení a podmínky provozu 

zařízení. 

 

II. Technické podmínky připojení 

Územní identifikace odběrného místa:  parcelní číslo:, k. ú. Pelhřimov 

Adresa odběrného místa:   

  

EAN:  

Rezervovaný příkon (hodnota hlavního jističe):   

Počet fází:  

Charakteristika jističe:  

Napěťová úroveň:  

Typ sítě:  

Celkový příkon spotřebičů:  

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:  

Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy 

(vyhláška č. 540/2005 Sb. v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, 

ČSN EN 50160 a související normy a předpisy). 

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě: 

Místo připojení:  

 

Hranice vlastnictví:. 

 

Umístění měření: 

 

Typ měření: Měření bude přímé, typ C. 

 

Související technická opatření: Bude zřízena přípojka - samostatně jištěný odvod zemním  

                     kabelem z nové distribuční trafostanice. Přípojka bude ukončena v kabelové skříni  

                     přístupné na objektu Zákazníka. Tuto úpravu provede Provozovatel LDS. Výše  

                     uvedené zařízení zůstane ve vlastnictví Provozovatele LDS. Vybudování hlavního  

                     domovního vedení (HDV) ze skříně kabelového rozvodu bude zajištěno Zákazníkem. 
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                    Zřízení výše uvedeného HDV bude v souladu s § 45 zákona č. 458/2000 Sb.,                 

                    zajištěno a uhrazeno Zákazníkem. Zákazník dále zajistí na své náklady montáž jističe,  

                    jehož hodnota je sjednána ve smlouvě o připojení, a připojení elektroměrového  

                    rozvaděče na hlavní domovní vedení (HDV) v objektu po předchozím souhlasu  

                    vlastníka objektu. Zákazník zadá HDV, montáž jističe a připojení k provedení odborné  

                    elektroinstalační firmě. Elektroměrový rozváděč bude umístěn na společné chodbě  

                    domu. 

 

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě 

Provozovatel LDS se zavazuje připojit zařízení Zákazníka ke své distribuční soustavě v termínu do 

, za předpokladu, že Zákazník řádně a včas splnil své právní a smluvní povinností ve vztahu 

k předmětu této smlouvy a podle této smlouvy. 

Pro zajištění odběru elektrické energie je nutno uzavřít samostatnou smlouvu o sdružených 

službách dodávky elektřiny s dodavatelem elektřiny nebo smlouvu o distribuci elektřiny 

s Provozovatelem LDS.  

 

IV. Podíl Zákazníka na oprávněných nákladech 

1) Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli LDS podíl na oprávněných nákladech, jehož výše je 
stanovena v souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační 
soustavě v platném znění. 

Podíl Zákazníka na oprávněných nákladech činí:  

    Variabilní symbol (číslo smlouvy):  

    Do poznámky u příkazu k úhradě uveďte:  

   

2) Úhrada podílu na oprávněných nákladech je splatná na účet Provozovatele LDS  
č. 5030014123/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s. do 14 dnů od podpisu Smlouvy o 
připojení. 
 

3) Úhrada podílu na oprávněných nákladech na připojení bude provedena na základě této 
smlouvy (nejedná se o úhradu za zdanitelné plnění, proto nebude ze strany Provozovatele LDS 
vystavována faktura  - daňový doklad), a to převodním příkazem. Závazek zaplacení je splněn 
vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na účet Provozovatele LDS, uvedený výše. 
 

4) K připojení odběrného místa dojde v termínu do 30 dnů od uhrazení podílu na oprávněných 
nákladech, přičemž rozhodným dnem je den, kdy byla připsána částka na účet Provozovatele 
LDS. 
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V. Povinnosti smluvních stran 

1) Povinnosti Zákazníka: 

a) Řádně, včas a ve sjednané výši uhradit podíl na oprávněných nákladech dle čl. IV. této 
Smlouvy.  

b) Doložit Provozovateli LDS platnou výchozí revizi elektroinstalace nejpozději před připojením 
odběrného místa k LDS; a ponechat mu jedno vyhotovení dokladu o takové revizi. 

c) Udržovat své zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným 
právním předpisům. 

d) Umožnit Provozovateli LDS instalaci měřicího zařízení. 
e) Umožnit Provozovateli LDS přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, 

údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. 
f) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s 

Provozovatelem LDS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v 
neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázovou, kolísavou či 
nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým rozběhem, 
kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení 
vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem LDS. 

2) Povinnosti Provozovatele LDS: 

a) Umožnit Zákazníkovi připojení zařízení k distribuční soustavě a zajistit požadovaný  
rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku III. a článku IV. této Smlouvy za podmínek 
dle této Smlouvy. 

b)  Dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb dle platných právních předpisů. 
 

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran: 

a) Provozovatel LDS a Zákazník se zavazují řídit „Pravidly provozování lokální distribuční 
soustavy“ zveřejněnými na internetových stránkách Provozovatele LDS www.iro.mvv.cz, a to 
po celou dobu trvání této Smlouvy. 

b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména 
energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

  

VI. Odpojení zařízení od lokální distribuční soustavy 

Provozovatel LDS je oprávněn odpojit zařízení Zákazníka od své distribuční soustavy: 

a) v případě, kdy zařízení Zákazníka nebude odpovídat příslušným technickým normám 
a platným právním předpisům včetně Pravidel provozování distribuční soustavy; 

b) v případě, kdy zařízení Zákazníka bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny 
v distribuční soustavě Provozovatele LDS mimo stanovené meze; 

c) při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. 

Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Zákazník písemně upozorněn, včetně 
poskytnutí lhůty na odstranění problému. 
 

 

http://www.iro.mvv.cz/
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VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy 

1) Smlouva je uzavřena na dobu 10 let a poté přechází na dobu neurčitou. 
2) Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s výpovědní dobou 

jeden měsíc od doručení výpovědi. 
3) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran 

v případě podstatného porušení povinností druhou stranou. 
4) Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupením Smlouva zaniká, 

když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně. 
5) V případě, že nebude uzavřena Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v čl. II. této 
Smlouvy do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato Smlouva, 
jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty. 

6) Pokud by mělo dojít ke změně osoby oprávněné užívat zařízení, které má být připojeno dle 
této smlouvy, a to jinak, než právním nástupnictvím na straně odběratele, které by v sobě 
zahrnovalo převzetí celé této smlouvy, potom se tak má dle dohody smluvních stran stát 
jedině postoupením této smlouvy ve smyslu § 1895 a následujících občanského zákoníku 
s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. 
 

VIII. Ostatní ujednání 

1) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných Smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících 
odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

2) Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných 
dodatků, podepsaných smluvními stranami. 

3) Ostatní záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem 
č. 89/2012 Sb. v platném znění, energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 16/2016 Sb. a aktuálními Pravidly provozování lokální 
distribuční soustavy zveřejněnými na internetových stránkách Provozovatele LDS 
www.iro.mvv.cz. 

4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných 
pro řádné provádění této Smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů 
Zákazníka, technických parametrů uvedených v čl. II. této Smlouvy a to nejpozději do 30 
dnů od provedení této změny. 

5) Veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou 
smluvních stran.  

6) Zákazník prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení 
k distribuční soustavě souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Zákazník sám 
vlastníkem této nemovitosti. 

7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Zákazník obdrží 
jedno vyhotovení a Provozovatel LDS jedno vyhotovení smlouvy.  

8) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, 
na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

 

 

http://www.iro.mvv.cz/
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IX. Ochrana osobních údajů 

1) Za účelem realizace plnění předmětu Smlouvy o připojení Provozovatel LDS shromažďuje 
a zpracovává tyto osobní údaje zákazníka – jméno a příjmení, datum narození, bydliště, 
telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu a daňové identifikační číslo, je-li 
zákazníkem fyzická osoba - podnikatel, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy 
a k realizaci práv a povinností založených Smlouvou (např. identifikace odběrného místa). 
Toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy a poskytnutí údajů zákazníka za tímto 
účelem je podmínkou pro uzavření Smlouvy, tj. bez jejich poskytnutí zákazníkem nelze 
Smlouvu uzavřít. Uzavřením Smlouvy je Provozovatel LDS oprávněn zpracovávat výše 
uvedené osobní údaje zákazníka v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZOOÚ“) a dále v souladu s Nařízením o Ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 
 

2) Zákazník jako subjekt osobních údajů má veškerá práva přiznaná ZOOÚ a GDPR. 
Zákazník uzavřením smlouvy potvrzuje, že byl Provozovatelem LDS informován o všech 
právech vyplývajících ze ZOOÚ v souvislosti se zpracováváním jeho osobních údajů, 
zejména o těchto právech: Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a v této 
souvislosti má právo na poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů v rozsahu 
dle § 12 ZOOÚ (např. informace o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, 
případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých 
dostupných informací o jejich zdroji). Provozovatel LDS je oprávněn požadovat za 
poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 
informace. Jestliže Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel LDS provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, má dle § 21 ZOOÚ právo na vysvětlení a má právo 
požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav, zejména má právo požádat o blokaci, 
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bližší informace o zpracování 
osobních údajů Provozovatelem LDS jsou uvedeny na webových stránkách Provozovatele 
LDS.  
 

X. Akceptační ustanovení 

1. K přijetí návrhu této Smlouvy stanovuje Provozovatel LDS akceptační lhůtu v délce 30 dnů 
od okamžiku předložení návrhu této smlouvy Zákazníkovi. 

2. Smlouva je uzavřena za předpokladu, že v uvedené akceptační lhůtě Provozovatel LDS obdrží 
od Zákazníka vyjádření jeho souhlasu s obsahem návrhu této Smlouvy (tj. podepsanou 
Smlouvu ze strany Zákazníka). 

3. Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká, jakož i rezervace příkonu a výkonu, 
sjednaných v čl. II. této smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
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Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 – Doplňující technické podmínky připojení 
 
 
 
 
 
V Pelhřimově, dne __.__.2021 V Pelhřimově, dne __.__.2021 
 
 
Za Provozovatele LDS: Za Zákazníka: 
  
 
 
 
 
______________________________  _________________________________ 
 

Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA    
jednatelka  
IROMEZ s.r.o.   
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Příloha č. 1 – Doplňující technické podmínky připojení 
 
Hlavní jistič musí odpovídat normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947, mít vypínací charakteristiku „B“ a 

nezáměnné označení jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). 

V případě použití nového hlavního jističe bude jeho montáž zajištěna a uhrazena Žadatelem. Veškeré připojené 

elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem. 

Připojení Hlavního domovního vedení k Distribuční síti a vstup (zásah) do přípojkové skříně smí provést pouze 

Provozovatel LDS po dokončení přípravy odběrného místa ze strany Žadatele. 

Žadatel požadující připojení nebo odpojení hlavního domovního vedení (popř. manipulaci s pojistkami a výzbrojí 

přípojkové skříně) je povinen tuto žádost nahlásit Provozovateli LDS. Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) 

zajistí Provozovatel LDS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo. Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před 

úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-C. Odběrná el. zařízení konečného zákazníka musí 

splňovat, z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, požadavky ČSN 33 2000-4-41. 

Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 

0000-8. Provozovatel LDS doporučuje použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí podle ČSN 33 2000-1 

a PNE 33 0000-5. 

V případě, že je na OM nainstalována dobíjecí stanice s instalovaným výkonem nad 3,7 kW, musí být tato stanice 

schválena Provozovatelem LDS a na základě výzvy do 3 měsíců vybavena odpojovacím prvkem umožňujícím dálkové 

odpojení od LDS. Tento prvek musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení nabíječky od LDS a 

umožnil automatizaci tohoto procesu. Dobíjecí stanice s výkonem nad 22kW s více dobíjecími body a místním řídicím 

systémem musí mít dále komunikačního rozhraní mezi místním řídicím systémem a řídícím systémem Provozovatel 

LDS pro sledování a řízení celkového odběru. 

Žadatel je povinen dle § 28 Energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, provádět dostupná technická 

opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou. Celkové zpětné 

vlivy na distribuční síť způsobené provozem odběrného místa musí být v mezích předepsaných normami PNE 33 34 30-

0 až PNE 33 34 30-6. 

Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jedním odběratelem z distribuční soustavy stanovuje PNE 33 34 30-

0. Provozovatel DS upozorňuje především na tyto vlivy: 

Flikr - limity pro jednoho odběratele jsou: 

Pit = 0,4 dlouhodobá míra vjemu flikru 

Pst = 0,6 krátkodobá míra vjemu flikru Nesymetrie napětí - výsledná hodnota 

stupně nesymetrie - k(u) < 0,7 %. 

Vyšší harmonické - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být dle PNE 33 3430-0. 

Kolísání napětí - změny napětí musí být omezeny na 3 % Un, maximální přechodné změny na 4 % Un.- Zpětné vlivy na 

HDO - rušivé napětí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí překročit 0,1 % Un, u vedlejších kmitočtů 

+/- 100 Hz od frekvence HDO hodnotu 0,3 % Un. 

V případě, že bude požadována dvoutarifová sazba, je nutno zajistit příslušná technická opatření (blokování spotřebičů, 

zapojení měřící soupravy a podobně) dle cenového rozhodnutí ERU a podmínek dodávky zákazníkům ze sítí nízkého 

napětí. 


