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Smlouva o připojení odběrného zařízení k lokální distribuční 
soustavě ze sítí NN 

Č. smlouvy: číslo 
 
uzavřená mezi: 
 
Provozovatelem lokální distribuční soustavy (na straně jedné): Liberec Property s.r.o.  
sídlo: Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4 
IČ: 04607295    DIČ: CZ04607295 
zastoupená: panem Michalem Brychem, na základě plné moci 
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250658 
bankovní spojení a číslo účtu: 1000556417/3500, ING Bank NV 
číslo licence ERÚ na distribuci: 121634265 
číslo registrovaného účastníka trhu RÚT: 7141 

dále jen „Provozovatel LDS“  

a 

Zákazníkem (na straně druhé):  
obchodní firma (název):  
sídlo/místo podnikání:  
IČ: 
DIČ:  
jednající/zastoupený: 
zapsaný:  

dále jen „Zákazník“ 

podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") 
a jeho prováděcích právních předpisů, jakož i vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení 
k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

I. Předmět smlouvy 
a) Provozovatel LDS se zavazuje připojit odběrné elektrické zařízení Zákazníka (dále jen 

„Zařízení“) k lokální distribuční soustavě Provozovatele LDS, v místě a způsobem 
sjednaným v této Smlouvě, za podmínek stanovených Zákonem, příslušnými prováděcími 
přepisy a Pravidly provozování lokální distribuční soustavy (dále jen „PPLDS“) schválenými 
Energetickým regulačním úřadem, a zajistit požadovaný rezervovaný příkon.  

b) Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli LDS stanovený podíl na oprávněných 
nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu 
ve výši dle čl. VI. této smlouvy. 

II. Podmínky připojení  
a) Připojení zařízení Zákazníka k lokální distribuční soustavě Provozovatele LDS se řídí 

Zákonem, příslušnými prováděcími předpisy a PPLDS. 

b) Připojení Zařízení Zákazníka k lokální distribuční soustavě Provozovatele LDS bude 
provedeno jako standardní a umožní zajišťovat pro Zákazníka v místě připojení dle této 
Smlouvy standardní kvalitu dodávky elektřiny stanovenou příslušným prováděcím 
předpisem. 
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c) Zákazník je povinen po dobu trvání Smlouvy zajistit oprávněným osobám Provozovatele 
LDS odpovídající přístup k měřícím zařízením za účelem jejich odečtu, kontroly, údržby, 
výměny či odebrání. 

d) Zařízení Zákazníka připojené k lokální distribuční soustavě nesmí zpětně ovlivňovat kvalitu 
elektřiny v distribuční soustavě nad meze stanovené příslušnými právními a technickými 
předpisy. V případě, že takové ovlivnění Provozovatel LDS zjistí, je Zákazník povinen na 
písemnou výzvu Provozovatele LDS zajistit nápravná opatření na svůj náklad a ve lhůtě ve 
výzvě stanovené. 

e) Zákazník prohlašuje, že je oprávněn Zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného 
práva. 

III. Specifikace odběrného místa 
a) Specifikace odběrného místa: 

Soukenné náměstí 2a/669, 460 80 Liberec 1 
Obchodní centrum Forum Liberec – budova , , patro: 1. NP, 
čísla : ....................................................................................... 
Číslo odběrného místa:  
Výrobní číslo elektroměru:  
Převod elektroměru: přímé měření 
EAN (číselná identifikace odběrného místa):   
Rezervovaný příkon (velikost hlavního jističe před elektroměrem) [A]: 3x50A  
Hladina napětí: nízké napětí 
Typ měřícího zařízení: C  

b) Předávací místo, ve kterém se realizuje předání a převzetí dodávek elektřiny, je v rozvaděči 
R000, na vstupních svorkách hlavního jističe (pojistkového odpojovače) před elektroměrem, 
ze kterého je připojeno odběrné místo specifikované v bodě a) tohoto článku 

c) Ověření technické způsobilosti odběrného místa: 

Pokud v souvislosti s připojením odběrného místa nebo v souvislosti se změnou 
technických parametrů spotřebičů uvedených ve smlouvě o připojení odběrného místa, 
došlo k vybudování nové, nebo úpravě stávající elektroinstalace, předloží Zákazník kopii 
revizní zprávy o odborném prověření této změny.  

d) Technická specifikace elektrických spotřebičů v odběrném místě v kW: 
El. vytápění 
akumulační 

El. vytápění 
přímotopné Klimatizace Ohřev vody 

akumulační 
Ohřev vody 
přímotopný 

Motory nad 
5 kW Ostatní 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV. Další ujednání 

Provozovatel LDS přenáší výkon činností spojených s provozem LDS na odborného partnera: 
EnEng s.r.o. 
sídlo: Rektorská 149/9, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 263 65 901, dále jen partner 

kontaktní osoba telefon e-mail 

Bc. Oldřich Holý +420 602 784 704 holy@eneng.cz 

Bc. Vladimír Bouzek +420 602 277 012 bouzek@eneng.cz 

Ing. Jaroslav Rybák +420 602 491 751 rybak@eneng.cz 
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Partner je oprávněn zajišťovat veškeré činnosti spojené s provozní a technickou obsluhou 
lokální distribuční soustavy, jakož i zpracování fakturačních podkladů (odečtů). Partner není 
oprávněn uzavírat nebo měnit smlouvy mezi dodavatelem a Zákazníkem. 
 
Hlášení poruch!   

Stálá bezpečnostní služba v objektu OC FORUM Liberec tel: +420 485 101 759 

V. Trvání smlouvy 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem připojení odběrného místa (OPM) a je uzavřena na dobu neurčitou. 

b) Připojení zařízení Zákazníka a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu bude 
zajištěno v termínu od 00.00.2017 

VI. Výše podílu Zákazníka na oprávněných nákladech 

Podíl Zákazníka na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním 
požadovaného rezervovaného příkonu je stanoven dle příslušné vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu ve výši 000,- Kč. Zákazník se zavazuje uhradit tento podíl do termínu 
připojení zařízení dle této Smlouvy na účet provozovatele LDS č. ú.: 2063000218/2600, 
variabilní symbol číslo. 

VII. Závěrečná ujednání 
a) Účinnost smlouvy lze ukončit dohodou smluvních stran. Pokud Zákazník pozbyl oprávnění 

užívat Zařízení na základě vlastnického nebo jiného práva, pak účinnost Smlouvy končí 
odebráním měřícího zařízení nebo uzavřením smlouvy o připojení s jiným Zákazníkem. 

b) Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvu se právní vztahy mezi Provozovatelem 
LDS a Zákazníkem řídí Zákonem, jeho prováděcími předpisy a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

c) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Zákazník obdrží jeden (1) stejnopis, Provozovatel LDS obdrží jeden (1) stejnopis. 

d) Tato Smlouva má následující přílohy, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy: 

 Příloha č. 1 – Plná moc pro pana Michala Brycha 

 Příloha č. 2 – Plná moc pro  
 
 
 
V Liberci, dne ………………….  V ………………………, dne  

Provozovatel LDS:      Zákazník: 

 
 
 
 
………………………………………..    …………………………………………. 
Liberec Property s.r.o.     XYZ, s.r.o. 
Michal Brych, na základě plné moci    Jméno, příjmení 


