/■ <ŽZ- lo-ff. ifolg
Smlouva o připojení li dUtrihučni soustav! / napřťuvá hladiny nízkého napftí í\ 90G1753I07
uzavřená v souladu se zákonem íh 458/200U Sb., energetický zákon v platném znčni a Jeho prováděcími předpisy ntevti
Žadatelem
Štamíárui mčslo Brno
Sicii;>: Dominikánsko náměstí 196/1. Bmc-inéstc. 602 00 Umu
IČ: 449927g| DIČ: CZ449927R5
zmwaná v obchodním rejÉnfcit vedenem Krajským soudem v Ehně, spisem značka PR 1645
Adresa pro zasíláni písemnosti;
Maímovského namést' 624.-'3, Rtito-město, 602 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: JUDr. lva Marešova, vedou a byt. odbij®} MMI*
a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen ..Provozovatel
E.GN Distribuce, a.s.
Sídlo: FA. Gerštnern 21.''1/6, České Budějovice 7, 370 OJ České Budějovice
Zápis v ORl Občhpčlní lejsttik u Krajského soudu v Českvch Budějovicích oddíl B. vlčáka 1772
IČ: 2 SOS ód 00 DIČ: CZ2 SOS 6400

Zástupce: ve věcech smluvních:

agement připojováni a přeložek

--J

ve věcech technických:
R unií ovm spuieni Komerční banka,
l íč il i
044230267.0! 00 variabilní symbol: 9001 733 10 7
IRÁN: UZ45 0100 0000 3545 4423 0267 FIC (4S,#FT) kód: KOMRC7.PP

g

K>

■j ='

d. Předmět smlouvy

Přední čten Léto smlouvy je:
1) Závazek Provodiv mele DS připili za sjednaných podmiňek ke své distribuční soustavě zařízeni Žadatele pro odbět
elektřiny (dále jen ,,záři zení" nebo také „odběrné místo ') a 'zajistit rezervovaný příkon dle Článku Jí. této smlouvy,
2) Závazek Žadatele uhradil Provozovateli 05 podíl na nákladech spojených & připojením a se ziijišrětnm požadovaného
příkonu (dále jen ,,podíl na oprávněných nákladech1'') dle teto smlouvy.
II. Technické podmínky připojesif

Adresa odběrného tu lata: Vlhká i 70/22. 602 00 Brno
LAK-8591*24002007543! 0
Rezervovaný příkon (ij jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A)
Stávající hodnul íl i 1 x 21) A
Nová hodnota sjednaná Louto smlouvou: 3 * 32 A
Charakteristika jističe: Typ B
Napěťová úroveň ■ 0,4 kV (NN)
' I 'yys sÍLČ: 124-C
Typ odběru: Zákazník NN podnikatel - trvalé připojeni
CharakLev odbči'Lt:
Na odběrném míníc bude celkový I netál o vany při k on íí,7 k\V
z toho bude:
6,7 kW
Gs:alni spotřebiče

g
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Stujeň zajištěni kvality a spoleiiiivosú dodávky elektrické energie:
Standardní stupeň daný platnými Čs. normami a plivni mi předpisy v době ymdpisit teto smlouvy (vyli lávka č. 540/2005 Hb.
vpiauičm znění, Pravidla provozováni distribuční soustavy, CSN l/K 5í)160 a souv i sející normy a předpisy).
Způsob připojeni zařízeni k distribuční soustavě:
a) Místp připojení: Mí s l c e ii připojení bude nová kabelová skříň SR umiMéna na dome Žadatele, která na hradí stavující
přípojkovou :)kříň SS100 a pc posílení distribuční kabelové sítě NN na ul. Vlhká
b) Stměný popis způsobů připojeni: Znrízení Žadatele bude připojeno pit úpravě a lozšířcui distribuční soustavy.
c) Hranice vlastnictví; Zařízení Provozovatele DS končí rozpojovaná skříní.
Zařízení Žadarsle bude začínat hlavním domovním vedením (1IDV) sitieieiii od jistících prvků v rozpojovací skiitii k
elektroměrovému rozvaděči.
d) Typ měřeni: Měření bude přímé - typ C.
|| Umísíěni měřeni: Měření bude umistěno v chodbě domu y nezamčeno části
L7) Související technická opatřeni; Připojeni bude provedeno pa výměně mívající kabelový skříně 55tíhl přisittpué ua
objektu Žadatele, krerou nahradí nová přípojková skříň SR. a po posílení stávající distribuční kabelo ve sítě NN nu
ni. Viliků. Posílení bude mezi domem Žadatele a 5D na č 26 zu předpokladu ukortčebí stavby obnovy, která řeší
vyvedeni výkonu ze srávajici DTS Iíůlišlé 67 Ti 957 směr ul Vlhká Tulo úpravu provede Hrovozo volci DS. Výše
uvedené zařízeni zítsrané ve vlastnictví Provozovatele DS
I|4
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Vybudování hlavního íJ|movníhp vedeni (HDV) - samostatně jištěný t>d <.'0M znňn|Sj ^abelein (mm. 'NA.YY nebo
AYKY 4x!6 mm2 nebo CYKY 4x j(> mm2) ze 9kfi|| hřibel^vého r pit ý od l i bude zajištěnu Žadatelem. Zřízení výše
uvedeného HDV bwtí, v souladu s j 45 'niV;?n:i ě. 4;iS/2000 lib., zajišlěTioa ohrazabo Žadatelém. Žadatel zadá IED V
k ni o vedení odborné ■c-ieJ.otr oiit ťla I t±i: n í lin-né. Toto RDV zůstane ve vlastnictví Žadatele.
Dálši technické podmínky připojení zařízeni Žadatele k distribuční šoumavé Provď^ojtatele PS jsou uvedeny v Příloze o. !.
která tvoři nedílnou součást této stálou vý-í
riL Termín připojení zeřízení k distribuční Soustavě
1} Provozovatel PSÍ s? zavazuje připojit; zařízení Žadatele specifikované v či. i; Léto smlouvy ks 'syč distribuční sousta vě
v terminu do 12 měsíci od uzavření této smlouvy za předpokladu, Se;
a) Zadu tel řádné a ví as splní veškeré své závazky z Léto Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která z l íž í realizaci stavebnicí] a technických opatřeni
V Ji stři huč t ií soustavě zají š Pováných Pna voze vale letí i US v sruvis testi s touto smlouvou (dále jen DiLavbď')., zejm.
jde o ne při znivé klimatické jfj^dmínky v zimních obdobích,
c) ospby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizaci Plavby či realizací samotného
připoj clí umožni Pro vo zn vai.el i DS jS tavbu a připojeni provést, zejiri. dojde Ir úspěšnému projednáni věcných břemen,
d) budou -.plněny veškero zákonné předpoklady rea Ei žnec Stavby I samotného přípojem, zejtáčtia splnění předpokladů
dít zákona í. 1 i&íápOŮ Sb. Stavebního zákona v platném zněni, 1o 30.06.2021, pokud ram smlouva dále nes Lano ví
jinak.
2) jprovozo válel US má práva> na jednostrannou přiměřeno*: zrněnu terminu připojení uyedeuéhtS v tomto článku a dále
má právo na ,aními Lechu i ekých podminele řešeni připojení záři zení v případě, Že nebude špiněna některá z podmínek
stanu v cín y cli v udei. I mhou. článku, Provozovatel DS v. v ědtn ni Žathitele b jednostranné změně terminu připojeni nebn
o jednostranné změně technických podmínek připojen' poré, co sc- o nesplněni dané podmínky dozýk
IV, Podíl Žíidntcie b íi oprávněných nákladech
i í Žadatel se zavazuje uhradit Provozovim-li DS podíl pa oprávněných náklad-ceh, jehož výše je stanovena v souladu
s vyhláškou i, 16/2016 SL , o podmínkách připojeni k elektrizační soustavě v platném znění.
Pudil Žadatelr na oprávněných milí hdei.li činit 12 000 Kč
21 Úhrada podílu na oprávněných nákladech je splatná na účet Provozovatele DS s variabilním symbolem 9001753Jí)7
takto:
al záloha ve výši 50 % z hodnoty podílu nu oprávněných |lákladcchs ij 0 OIKJ Kč d<i 15 dnu ode dne uzavření této
smlouvy
b) doplatek ve výši 50 "A, z itodn.uy podiln ru £frfpijSíiiých nákladech ti. (i 00b hč du ft měsíců ode dne uzavřeni léto
smlouvy. i Druhou část platby můžete uhradil jednorázově společně s první)
3) Úhrada podílu na oprávněných nákladech bude provedena na základe této smionvy (nejedli ti se o úhradu za zdanitelné
plnění, prute nebude ze strany Provozovatele DS v v stav ovánu faktura-daňový' doklad) a to převodním pří kazem nebo
složenkou, Závazek zaplacení je splněn vidy dnem připsání částky ve sjednané výši na dčeL Pro vozová lek DS. uvedený
v záhlaví této smlouvy.
V* Povinnosti smluvních strsu
1 > Povinnosti Žadatele:
aj Řádně, včas a ve sjednané výší ulnadit trudil na oprávněných nákladech dle čl IV, teto smlouvy,
h) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit p*miminky stá|t^veiié tento smlouvnu včetně Přílohy ně. t.
O Pří změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzuiLuvai s rnovozovateieríi DS
připojováni spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňováni stlé v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména
t> spotřebiče vrázovotL kolísavou či nelineární Sasové promčmiou cliarak letí štikou odběru eiektřiny, motelů v Lěžkým
ruz během. kol i savým odběrem elektřiny nebo s častým .-.apinánřm u svatovu
přístrojů. Připojení vlusiního zdroje
elektrické energie je nutné vždy projednat s Průvozu val eiem Dík
dl Na základě výzvy Provozovatele Db upravit na svůj náklad předávací místo neloo odběrné místo pro insiataei mčineiho
zařtelí tak, aby Provozovatel DS mohl namsialoVíti měřici zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděni právru
předpis.
7) Povinno* Li Provozovatele DS.
a) Umožnit ŽadriLeli připojení zařízeni specifikovaně v čl. 11. léto smlouvy k disuibuiní soustavě a zajisLiL požadovaný
rezervovaný příkon v terminu uvedeném v čiánku UJ teto střílouVý za podmínek Ée tém srní olivy.
3) Práva a povinnosti uhnu smi uvitích stran:
a) Pm vozu vatc I DS a Žadatel se .zavazuji řídit aktuá.lními .Pravidly provozováni distribuční sou sta vy “ uvedenými
na iůternciovýcii stránkách Provozovatele DS v w a v .c o ii - disLribtice.cz.
b; I-alši práva a povinnosti smluvních smán jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonei1! a jehu
prováděcími předpisy.
\% Odpojení zařízeni nů dis Iři buč ní soustavy
1) Provozovat ei DS je oprávněn odpojit zařízeni Žadateie od syč distribuční soustavy:
2i4
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£j v připadli kdy zařízeni Žadatele nebudejMpothdat níí Úlisným technickým normám a platný^ pevním píedpisíim,
b) v případě, kdy zařízení Žadateli bude negativné ovlivní) vat parametry kvality elěkň my v distrihupi soustavě
Pro vozová rcle DS mimo stanovené meze
c) při nedodrženi podmínek připojen i zařízení obsažených v této smlouvě,
2) Na možnost Mpůjení zařízeni od distribuční sonstáVfibude S^datě! písemně upozorněn,, včerně poskytnuti lhúly
na odstranění problému.
VII. Doba platnosti smlouvy a zpúgůby ukfiiičtfní smlouvy
i; Smlouva :e uzavřen ti 11a dobu nc urei tou.
2) Kterákoli ze smlpívníbh stran má mávo r.mlc.uvLi ukončit písemnou li&únnou výpovědí s výpovědní dobou I měsíc
od doručeni výpovědi mol i sírane.
ř>) Smlouvu lze ukončil písemtLýjfh 'Islbiriým odstoupením Uerékokv ze vmluvmch síran ý případě podstatného porušeni
povinností druhou síni u v tlí slrariú u
4) Provozoval cl DS má dále právo 'ůčhluuplt od tělo stn lnutý v případe, re
a) ŽtnlaLe! roub radil 'C sjednaných IhŮLÚcli některou línaném částku u vedenou v článku IV Vélu smlouvy (bio právo
náleži ffiéfyňžtWflJjcií US nejdříve lehdy. pokud není dlužná řasíku dá: éf IV. uhrazeno ani v dodatečné Ihúlč lů dnu
Oťle dne její splalnosii.
b> nebude splněna podmínka stanovená V ěi. i II odsl 1 pism. el a pism. dl tělo smlouvy.
í) V při pudech ukončení smlouvy bud:-dosud uhrazena odslka pudilú na oprávněných nákladech vrácená Zadu lei i
TonqrlaLí v případech Likoučeni smlouvy, kdy žadalc! již- začal nebo mohl zacil čerpal rezervovaný přikon ticho
v případech váni kii smi nu vy dle odsl 9 Loholo článku.
(>) V případech ukončeni smlouvy z důvodů na sírane Žadatele je Provozovalo! US oprávněn požadoval, po Žadaicti
Úhradu veškerých oprávněných nákladů, které Provozován’I DS dosud vynaloží! nebo klére bude ješLČ nucen vynaložil
v soiivislosii | připojEňůn zařízeni k distribuční soustavě nebo se zajjglěnínj požadovaného příkonu. V případ cdi, kdy
v souladu s odsi. 5) tobolo článku neutři dojít k vrácálif dosud vilunzenč částky podílu, jo Provozovatel Í)S oprávněn
požadovat po Žadateli jen nitridu Částky odpovídající rozdílu těchto oprávněných tíákladů a již uhrazených částek
podílu.
7j Smi uvni sírany se dohodly, Že nároky Provozovalclc DS dle odsi. 6) lohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb.
klen; Žadatel Provozovateli DS iiž poskytl za trvání smlouvy, a l o jejích započtením Provozovatel DS oznámí započteni
žadateli. V případě, že tyto již po sky tnuté platby plně nepokryji ■■■ešketé nároky Provozoval cle DS. ukrad i Žadatel
nedopiti Lek hruvozovait-ii DS na záldadě pfpdpišu platby V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby
nepřevýší, Provozovatel DS zbylou Čás-kti po započteni vlastních nároků Žadateli vrátí
Sj Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace přikout! dle léto smlouvy.
8) V případě, že nebude uzavřena smlouva c zajištěni služby distribuční soustavy elektřiny nebo smlouva o sdružených
službách dodavky elektřiny pro odběrné místo uvedené v čl. II. do 43 měsíců od termínu připojeni sMnanéhp v této
smlouvě, t íít o smlouva. jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynuri této Hnitý,
10) Smluvní strany sjednávají v souladu s '§ Í4S zákona c. 8&/2CH2 Sb.. občanský zákoník rúto rozvazovací podminuj
smlouvy: V případě, že dojde v době trváni réto smlouvy kc změně vlastnického právu k připojovanému zařízená
tato smlouva zaniklí dnem, kdy osobu, na literou přešlo vlastnické právo k připojovanému zařízeni, uzavře
s Provozovaleiem DS novou smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojeni stejného zařízeni v tomtéž
odběrném miste, pokud se smluvní sírany této smlouvy nedohodnou jinak.
Vili. Orkrnna osobních úd a jít
1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem léio smiottvy potvrzuje, že iej již Provozovatel
DS inrormovai o zpracováni osobních údajů prostíednietvím příslušné ŽádosLÍ nebo íbrmuiáře předcházej ieího uzavření
této Smlouvy.
2) Veškeré informaci c zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které
souvisí s touto Smlouvou, jsou trvalé dostupné na wvvrv.eon-disrnbuee.cz v sekci Ochrana osobních údajů
IX. Ostala! ujednáni
1) Táto smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smiuvuieli stran Tměnu identifikačních
údajů žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím jtísenmélto oznámení
podepsaného Žadatelem, kdy účmnost změny identifikačních tktajú nastává doiučenim tohoto oznámeih provozovateli
DS.
2) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. S9/2012 Sb. v platném, zuěni.
enerpeiickým zákonem č. 4 Ž8''20(>0 Sb. v plamem znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. lú/2016 Sb, a liktuáliúm i
Travidiy provozování distribuční soustavy dostupnými na vmvv.eon-di3tribuce.cz.
Obě strany ss zuvu/ují vzájemné se i n dinu ovát o jakýchkoliv změnách nezbytných pm řádné prováděni léto smlouvy,
zejména puJc o změnách idenLitikučních Lulujn ZjidaLelc, technických parumstrii uvedenýclr v čl. 11. táto smlouvy a l o
nejpozději do SO dnů od provedení IcLo .-nučny
4) Žádáte 1 prohlašuje a podpisem léto '.nhmvy potvrzuje ze má k připojeni zař zení k distribuční soustavě vonbhis
v [asi nik a tlo tčené nemovitosú, ncni-li ŽatiaLel sám vlasmikem réto nemovirosti.
5) Smlouvu lze uzavřít y listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-h Tro vozová tel DS Žíidateli návrh smlouvy v
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H$tmné P->doli-ě.L podepíše Žndaíei nebo jeho oprávněný zástupce vlasům ruě no návrh smlouvy a zašle |eduo vyhotoven,
smlouvy Provózovnieli DS, Ža'slalrli®BVož^íú1 UR Žadateli návrh smlouvy v dek Ironické podobě ve formáu PDJ :<
elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele JÍS,p^c^feŽadaLél nebo jebo oprávněny zástupce (jednající
osoba) návrš smlouvy elektronickým
a zašle podepsanou smlouvu v c leku omoká podobě Provozovnu;! i US.
Smluvní strany se pro Účely pjivřenl smlouvy v elek ironické podobě výslovné dohodly, ze I: platnému eiek ironickému
pode psaní srrvouvy jednajícími oso biím smlnvnich síran může být použil výhradně plátny kvalifikovaný eltklrcmický
podpis nebo platný zamčený elektronický podpis .-uložený m Irvnniifllvt)váném í-ertillkátu.
6) Smluvní sírany prolinuji že se s textem tělo smlouvy seznámily a souhlasí s nim, ra důkaz čehož zástupci obou
smluvních síran připojují své podpisy.
7) U za vřeni m léto smlouvy se mši platnost předchozí smlouvy o připojení pro odborné místo specifikované v článku li
léui smlouvy, pokud taková smlouva bj$a mezi smluvními Janami či jejich práv ni mi předchůdci drive uzavřena.
8) Je-li Žíidaiei povinným subjekte^ dle ustánove-ni ■$ 2 odsl. ! zákona č, $15^2015 Sb . o zvlášimeh riodinifikiícli Účinnosti:
M&erýdi smiiiv, uviívojnováni Uicbto smluv o o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuji; sc v souvislosti
s uzavřením Léto smlouvy sptnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní srmny se dohodly, že smlouvu
k uveéojnéní zašlo správci mm siru -..mI,iv Žadatel. Za případnou maj tikovou újmu, která by ne>pJ říčním povinností
Žadatele dle citovaného zákona Vznikla Provozoval cl i L>S, odpovídá Žíidatel.
S. Akccpííičuí ustanoveni
U K přijeti návrhu této smlouvy -tanovuje ^lovozovalcí US a ke uplácni Ihiitu v délce ?0 dm) od okamžik n doni četli návrhu
léto smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozdčji do konce uvedené ?Q denní Lhůty vyhotoveni smlouvy
podepíše a zašle zpět Pnovozovalch ho Jiná forma přijeli návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný
výtisk Smiouvy obsahoval jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy uedojÚLí) Marným uplynu nm akceptaČni lltůly návrh smlouvy zaniká, Rovněž zaniká i rezervace příkonu, uvedeného v él JI lém
stnlouvy.
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České Budějovice.

dno: 02.10.2020 '
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Za Žadaiclc:
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Příloha & 1
Dopřál jící technické podmínky i^r špojersi
iliřivu[ jistič musí odpovídat normé CRN Kí'J hfí&iTS nebo Í SM LÍN 6094-7, má vypin^ciharakierisiiku .,13" ri n^zňtnenn-é
označení jmenovité hodnoty proudu (např. /viúšlni bařyiá ovíádSei páčky)
V případě použití nového jilsýnítuji jislíěc bude ji.-ho t t u jt iIú í zajištěná a ubi&uná Žadatelem. Veškeré připojené elektrické
zařízeni míli! splňovat požádal® pin^liisríých iecbnidk:ýuti norem
Měřeni elektrické sěnfeié bude provedeno nu s! rLiiiC- 0,4 kV. Měřeni bude přímé typu C podle vylil. č.
1 Sbi,
novelizovanou vylil. č. 4-7b/2f) 12 ^b. v ni a Lnem znění Prh.ptivápeb > Tckm^Lvuc-ýaná odběrná místí musí být elektroměrový
rozvaděč, v němž bude iií^lo^Sno měřicí zařízení. umíněn na misie trvale přístupném z veřejného prostranství a musí být
k montáži eiektroměm připraven. .íebo j|^všjtitií muri být v souladu š (NN iiN 61439-1 a ČSN JSO 3864 a i " Požadavky
na umístění, pro veden i a zapoj c ní měřicích souprav a zákazníků a malých výroben připojených >: elektrické sílí nízkého
napětí'1 v plamem znění (naleznete na i^wwiiaůn-dislrihuée^. Elektroměr dodá Provozovatel DS.
Připojení Hlavnib-i domovního vedeni i. EřjštritótĚhl síti a vstup (znsaiij do přípojkové skříně smí movesi pouze
Provozovatel 13 S po dokonéení přípravy odběrnelm místo že strany Žadatele dle dokumentu ..Požadavky na umístění.
rafiSVedení a zaipojeni měřícính souprav1' umístěném no vvebu distributora www.eon-distribuce.cz,
Žadatel požadující připojeni nebe odpojeni hlavního domovního veden: ípopf. manipulaci s pojistkami a výzbrojí
přípojkové skříně) je povinen iu Lo žádost nahlásil na bezplatné lince Provozovaleie ĎS Tel: 8ÍK> 77 3:$ 22.
Instalací elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel I>S po uzavřeni smlouvy o ti i stí ib ne i elektřiny
a smlouvy o doišúvce elektřiny nebo smhjuvý o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné mi rop.
Distribuční síť, vědně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 hnQO-1, soustava TN-C.
Odběrnád zařízen- k;meěného zákazníka musí splňovat, z hledisko ochrany před úrazem elektrickým proudem, poziulavky
ČSN 33 2000-4-41.
V
Z hlediska o uhnaný před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chrárSfea tile ČSN 3K (ÍHlil a PNE 33
f)000-K Provozuvaiei DS doporučil ie použít v Instalaci Zadala vhodnou ochranu proti přepěli podle C;SN 33 2<)l)Q-l
a PIS b! 33 0000-5.
V případě. že je na OM tiainstaio vána dob íj eeí srn nice s j nsta lo vany m výko nem nad ,i.7kW, miitíj byl lálo stanicn schválena
FDS a na zákLadě výzvy PBSjdo 3 měsíců vybavetia odpoj ovacím prvkem umožňujícím dálkové odpojeni od Dři (např
proMředTiielvíiu l-ÍDO). Tento prvek musí být instalován tak, aby zusra.i funkční i po silovém odpojeni nabíječky on DS
a umožnil aiiLornáližaci tohotoprocesti. Dobíječi Stánice s výkonem nad 22 IňV s více dobi.jseimi body a místním řidtdta
sysLémon musí vnlt Mlh komunikačního rozhraní inezi místním řídicím systémem a řídicím systémem FOS pro siedov^ni
arizcTii celkového odběru
gffijfetpl je puVinet) dltr g- 28 n-iiergřtického zákona c. 45^/2000 Sbý v platném zněni, provádět dostupná teebiuek.á úpalřéhl
■/amcz.ujieí ovlivňováni kvality eieklíiny v neprospěch ostatních účastníků trhli s elekrřin.au. Celkové zpělné vU^-yv
na disiiibuíní síť způsobené provozem odbršmébo místa musí být v mezíeb piedi^rsiiných rmmtarn: FKE 33 34 30 0 až
ENE 33 34 30-6.
Limity pro itroveíi zpětných vlivti zpiisobo^váných jednínjjotlbémtelem 7 dr.mbi.icm sontLavy sLítnovtijc PNE 33 34 30-0
P'ro vozová tel DS upozorňuje především na tyto vlivy;
i likr- limity pro jednoho odběratele jsou:
dlouhodobá míra vjemu ílikru
Pit - 0,4
krátkodobá míra vjemu flikru
Pst - G,0
Ne symetrie napéli - výsledná hodnota stupně nesymetrie - k(u) <0J %.
Vyšší bartnoniekč - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být. dle PNK 33 3430-0.
Kí)lísání napětí - změny napětí musí být omezeny na 3 % Un, Ěř^timální pféeliodiťi změny na 4 % l|tt.
ilpětné víivy na EDO - rušivé napětí na frekvenci ííDO, nebo v bezprostřední buřt os fj nesmi překročí L 0, i lf4 Un,
u vedlejSíeh itmitočít! +/- I OD Hz od frekvence hláO híidnotu 0.3 L/n
V případě, Že bude požadována dvouuiriťová -.azba, je nutno zajisdíj při:■.!ušitá Leehníeká itpatření (blokování spotřebičů,
zapojeni měřici soupravy a podobně | dle cenového rozhodnuli LRČ a poduiinek dtidávky zítleazníkům ze síti nizltého
napálí.
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