
 

 

 OPATHERM a.s., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava 
 553 777 555, vize.opa@mvv.cz, www.opa.cz 

 

2
0
1
8
0
1
C

-k
A

2
 

 

ŽÁDOST / SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ  
K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 

1. PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen „PLDS“) 

OPATHERM a.s., IČO: 25385771, DIČ: CZ25385771, se sídlem: Opava - Město, Horní náměstí 283/58, PSČ: 746 01, zastoupený: Ing. 

Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva, a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva, obchodní společnost za- 

psaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1776, číslo licence na distribuci elektřiny:  ................  

2. ŽADATEL/ZÁKAZNÍK 
Jméno, příjmení / obchodní firma / název:  .................................................................................................................................................  

Datum narození / IČO:  .................................................................................... , DIČ:  ...............................................................................  

Adresa trvalého bydliště / sídlo / místo podnikání: 

Ulice  ................................................................................................................ , č. p.  .................................... , č. o.  .................................  

Obec  ............................................................................................................... , PSČ  ...............................................................................  

Zapsaný v OR  ...............................................  vedeném u  ............................. , oddíl ................................. vložka  ..................................  

Zastoupený  ...............................................................................................................................................................................................  

Kontaktní údaje: mobil:  .................................. , tel./fax:  ................................... , e-mail:  ............................................................................  

datová schránka:  ....................................................................  

Adresa pro doručování písemností, liší-li se od výše uvedené: 

Ulice  ................................................................................................................ , č. p.  .................................... , č. o.  .................................  

Obec  ............................................................................................................... , PSČ  ...............................................................................  

3. ODBĚRNÉ MÍSTO (DÁLE JEN „OM“) 
EAN  .......................................................................................  

Adresa odběrného místa: Ulice  .............................................. , č. p. ............... , č. o.  .................... , patro  ............. , č. bytu  ....................  

Obec  ............................................................................................................... , PSČ  ...............................................................................  

Vztah zákazníka k OM: vlastník nájemce 

4. ÚDAJE O OM 
 

Druh spotřebiče Stávající (kW) Nové (kW) 

Akumulační topení   

Přímotopné topení   

Tepelné čerpadlo – pohon   

Klimatizace   

Ohřívače vody akumulační (bojler)   

Ohřívače vody přímotopné (průtokové)   

Příprava pokrmů   

Motory 3x400/230 V (nad 5 kW)   

Osvětlení   

Vzduchotechnika   

Technologické ohřevy   

Ostatní spotřebiče   

Spotřebiče se zpětnými vlivy   

Celkem (kW)   

 
Hlavní jistič před elektroměrem: 1-fázový 3-fázový, Vypínací charakteristika:  ..........................................................................  

Stávající jmenovitá proudová hodnota hl. jističe (před elektroměrem):  .........................   A 

Požadovaná jmenovitá proudová hodnota hl. jističe (před elektroměrem):  ...................  A 

Předpokládaná spotřeba elektřiny:  ..............................................................................  kWh/rok  

Typ měření: C Charakter odběru:  .............................................................................  

Záložní zdroj: ano ne    Výkon:  .......................................  Předpokládaný způsob provozu: ....................................... 

Požadovaná spolehlivost dodávky: 

standardní nadstandardní 

Příloha 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení 



 

2 
 

  

2
0
1
8
0
1
C

-k
A

2
 

5. POŽADOVANÝ TERMÍN PŘIPOJENÍ:  ................................................................................  
Zákazník bere na vědomí, že k požadovanému termínu připojení musí být splněny veškeré technické podmínky připojení daného OM 

stanovené ve smlouvě o připojení či v Pravidlech provozování distribuční soustavy a nebudou-li tyto technické podmínky k tomuto datu 

splněny, PLDS připojí zákazníka v nejbližším termínu po splnění těchto technických podmínek. 

6. PODÍL NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ 

Zákazník nehradí žádný podíl na úhradě nákladů. Připojení OM zákazníka zajistí PLDS na své náklady. 

7. PŘEDMĚT SMLOUVY 

PLDS se zavazuje připojit OM zákazníka k jím provozované lokální distribuční soustavě a zajistit mu sjednaný rezervovaný příkon. 

8. ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K LDS 

Místo připojení OM k LDS: 

 
 ..................................................................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................................................................  

Popis způsobu připojení: OM zákazníka bude připojeno stávajícím způsobem bez úprav. 

Hranice vlastnictví: Zařízení PLDS končí HDS. Zařízení zákazníka začíná za svorkami elektroměru.Zařízení PLDS a zařízení zákazní- 

ka je propojeno přes hlavní domovní vedení. 

Umístění měření odběru/dodávky elektřiny: Měření bude umístěno v OM zákazníka, které musí být PLDS přístupné. 

9. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ: 

Zákazník tuto žádost jím podepsanou doručí PLDS na adresu uvedenou v záhlaví této žádosti. PLDS posoudí žádost o připojení  

v souladu s § 8 vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Podpisem této žádosti i ze strany PLDS do- 

chází k platnému a účinnému uzavření smlouvy o připojení ve smyslu § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (zákon). PLDS je oprávněn žádat zákazníka o doplnění 

této žádosti a doplnit případné další technické podmínky připojení. Pokud dojde k doplnění této žádosti, pak PLDS zpracuje nový návrh 

smlouvy o připojení, obsahující i tato doplnění a předloží jej k podpisu zákazníkovi. Smlouva o připojení je uzavřena a nabývá účinnosti 

okamžikem podpisu tohoto návrhu oběma smluvními stranami. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

10. TRVÁNÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ: 

Smlouva o připojení se uzavírá na dobu neurčitou. 

Tato smlouva zanikne: 

a) odstoupením PLDS v případě, že zákazník nesplní podmínky připojení stanovené v této smlouvě či požadované v Pravidlech 

provozování distribuční soustavy ani dodatečně v přiměřené lhůtě stanovené PLDS či přestane-li je splňovat a v přiměřené lhůtě 

stanovené PLDS je nesplní; 

b) nebyla-li uzavřena pro OM zákazníka smlouva o zajištění služby distribuční soustavy do 48 měsíců od uzavření smlouvy o připojení; 

c) odstoupením PLDS v případě, je-li prohlášení zákazníka uvedené v čl. 12 nepravdivé; 

d) dohodou smluvních stran (zejména v případech změny vlastníka OM či zániku OM); 

e) písemnou výpovědí dle obecně závazných právních předpisů; 

f) v jiných zákonem stanovených případech. 

 
Je-li zákazník spotřebitelem a smlouva o připojení je uzavírána prostředky umožňujícími komunikaci na dálku (distančním způsobem) 

nebo mimo obchodní prostory PLDS, je zákazník oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to písemně 

prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů a který je k dispozici v sídle PLDS či ke stažení na jeho webových stránkách. PLDS pošle na žádost zákazníka 

formulář e-mailem na kontaktní e-mail zákazníka. 

11. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Není-li zákazník vlastníkem OM, pak podpisem této žádosti prohlašuje, že má k připojení OM k lokální distribuční soustavě PLDS souhlas 

vlastníka OM. 

Změnit smlouvu o připojení či učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

PLDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimilie). 

Je-li jakékoliv ujednání smlouvy o připojení neplatné, neúčinné, nevynutitelné nebo zdánlivé nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na 

platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout 

veškeré úsilí bez zbytečného odkladu po té, co zjistí tuto skutečnost, nahradit takové neplatné, neúčinné, nevynutitelné nebo zdánlivé 

ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší jeho obsahu a účelu. 
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Za účelem realizace plnění předmětu smlouvy o připojení PLDA shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje zákazníka – jméno a pří- 

jmení, 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 PLDS 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“). 

Zákazník jako subjekt osobních údajů má veškerá práva přiznaná ZOOÚ. Zákazník uzavřením smlouvy potvrzuje, že byl PLDS infor- 

mován o všech právech vyplývajících ze ZOOÚ v souvislosti se zpracováváním jeho osobních údajů, zejména o těchto právech: Zá- 

kazník 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 osob- 

ních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji). PLDS je oprávněn požadovat za 

poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jestliže zákazník zjistí nebo se 

domnívá, že PLDS 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, dopl- 

nění nebo likvidaci osobních údajů. V případě, že zákazníkovi vznikla v důsledku zpracování jeho osobních údajů jiná než majetková 

újma, má právo na uplatnění jejího nároku podle zvláštního zákona (občanského zákoníku). 

12. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA 

Zákazník prohlašuje, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou správné, úplné a pravdivé. 

 
 
 
 

V Opavě dne  .........................................  V Opavě dne  ............................................ 

 

 
Za OPATHERM a.s. Budoucí zákazník: 

 
 
 
 
 

 ...............................................................   .................................................................. 

Ing. Libor Stuchlík 

předseda představenstva 

 
 
 
 
 

 ...............................................................  

Ing. Michal Chmela 

místopředseda představenstva 


