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Žádost o připojení odběrného elektrického zařízení k lokální 
distribuční soustavě SPOLANA s.r.o.  

(dle vyhlášky ERÚ č.16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě) 
 

PROVOZOVATEL LDS - SPOLANA s.r.o., ul. Práce 657, Neratovice, PSČ 277 11, IČ: 45147787 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305391 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2124912/0800    
Žádost, pravidla LDS a ceny elektřiny najdete na webu www.spolana.cz/služby a areál/energetika 
Kontakt na technické dotazy spojené s vyplněním žádosti a informace o LDS: Petržilka Ivan - 736 501 509, 315 665720,                       
                                                                                                                           ivan.petrzilka@spolana.cz 
 

Číslo odběrného místa EAN: 
 

  
Žádost prosím vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM. 

 

1. Důvod žádosti (správnou volbu zakroužkujte)  

 

☐ zřízení nového odběrného místa  ☐Trvalý  ☐Krátkodobý 

 

☐ změna stávajícího odběru 

 

☐ rezervovaný příkon ☐ charakter odběrného místa  ☐  rozdělení / sloučení  

☐ umístění dálkového měření (Wi-Fi)  ☐ 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 

 

 ☐smluvní údaje  ☐ rezervovaný příkon  ☐charakter odběru  ☐místo připojení 

       

2. Napěťová hladina (6kV, 230V, 400V) ………………  
 
3. Údaje o žadateli     Vyplní Firma/Podnikatel 
 

Název obchodní firmy / Fyzická osoba podnikající  (název firmy dle OR či ŽL) 
 
 

IČ     DIČ 
       
 

Spisová značka dle obchodního rejstříku 
 
 

Zastoupená / Statutární orgán (jméno, příjmení, funkce) 
 
 

Bankovní spojení    Číslo účtu / Kód banky 
 
 

Adresa sídla (ulice, číslo popisné, město, PSČ) 
 
 
 

Korespondenční adresa (v případě, že se liší od sídla) 
 
 
 

Kontaktní údaje žadatele 

 
ve věcech technických: 

http://www.spolana.cz/služby%20a%20areál/energetika
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Jméno a příjmení:    ......................................................................................
  
E-mail / Mobilní telefon:     ...................................................................................... 
     
ve věcech smluvních:  
 
Jméno a příjmení:    ...................................................................................... 
  
E-mail / Mobilní telefon:     ......................................................................................  

 
 
Vyplní fyzická osoba 
 

Jméno a příjmení 

 
 

Datum narození     č.OP nebo pasu: 
       
 

Adresa bydliště (ulice, číslo popisné, město, PSČ) 
 
 

Korespondenční adresa (v případě, že se liší od bydliště) 
 
 

Bankovní spojení     Číslo účtu / Kód banky 
 
 

Kontaktní údaje žadatele 

 
    
Jméno a příjmení:    ......................................................................................
  
E-mail / Mobilní telefon:     ...................................................................................... 

 
 
4. Specifikace odběrného místa a měření 
 

Požadovaný termín připojení  
(U nového OM se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího OM o datum, od kdy je změna požadována, u krátkodobého 
připojení uveďte pořadovný termín ukončeni odběru). 
 
(den, měsíc, rok)     od:    do: 
        

Adresa OM (pokud je OM mimo areál SPOLANA) 
 
 
(ulice, číslo popisné, město, PSČ) 
 

Číslo objektu v areálu SPOLANA 
 
 

Druh objektu (provozovna, dům, byt) 
 
 

Katastrální území     Číslo parcely 
 
 
(uživatel vyplní pouze pokud je území mimo areál Spolany) 

Místo umístění a způsob přístupu k měřicímu zařízení  
( povinná příloha -  KATASTRÁLNÍ MAPA S VYZNAČENÍM ODBĚRNÉHO MÍSTA v případě OM mimo areál SPOLANA ) 
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Charakter připojení:     ☐trvalé    ☐ provizorní  

Typ měření:     ☐ přímé    ☐ nepřímé  

Měření je umístěno na straně:    ☐ NN    ☐ VN  

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:  

☐ standardní   ☐ nestandardní 

(Volbu vyznačte křížkem) 
 

 
5. Rezervovaná kapacita/příkon a množství elektřiny 

 
 

Způsob připojení: ☐ 1 fázové ☐ 3 fázové         (Volbu vyznačte křížkem) 

 
 

Stávající proudová hodnota hlavního jističe*/rezervovaného příkonu* před elektroměrem:     
………………………… A/kW 
 

Požadovaná proudová hodnota hlavního jističe*/rezervovaného příkonu* před elektroměrem:     
………………………… A/kW 
 
* (nehodící se škrtněte. V případě připojení ze strany NN vyplňuje zákazník hodnotu hlavního jištění, v případě připojení ze strany VN 
vyplňuje zákazník hodnotu rezervovaného příkonu.  
 
 

Číslo elektroměru: …………………………………………………… 
 

Předpokládané množství odebírané elektřiny: ……………… kWh/rok  
   

Vlastní výroba:     ☐ne   ☐ano 

 
6. Instalované elektrické spotřebiče 
Připojení el. spotřebičů se jmenovitým příkonem 3,5 kW a vyšším, zejména počet a výkon motorů, akumulačních topení, 
přímotopů, elektrické pece, elektrické svářecí zařízení, pohony apod . Zadejte hodnotu v kW. 

SPOTŘEBIČE    STÁVAJÍCÍ   NOVÉ    

Osvětlení    ……… kW   ……… kW    
Příprava pokrmů - třífázové připojení ……… kW    ……… kW   
Ohřev vody (TUV) – akumulační ……… kW   ……… kW    
Akumulační topení   ……… kW   ……… kW     
Přímotopné topení/Elektrokotel  ……… kW   ……… kW     
Tepelné čerpadlo (příkon pohonu) ……… kW  ………  kW   
Klimatizace   ……… kW   ………  kW 
Ostatní spotřebiče celkem do 3,5 kW ……… kW    ……… kW 
Elektromobil (příkon využívaného dobíjení)    ……… kW 

SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝMI VLIVY  STÁVAJÍCÍ   NOVÉ 

Pohony, svářečky   ……… kW   ……… kW 
Technologické ohřevy  ……… kW   ……… kW 
Chlazení     ……… kW   ……… kW 
Zasněžování    ……… kW  ……… kW 
Závlahy    ……… kW   ……… kW 
Záložní zdroj elektřiny  ……… kW   ……… kW 
 
TEPELNÉ ČERPADLO – specifikace 
Jmenovitý elektrický příkon   ……… kW  Jmenovité napětí   ……… V 
Ustálený proud    ……… A  Rozběhový proud   ……… A 
Celkové tep. ztráty objektu  ……… kW  Tepelný výkon čerpadla   ……… kW 
 

specifikace mikrozdroje 

 
Stávající instalovaný výkon   ……… kW  Požadovaný instalovaný výkon    ……… kW 
Stávající rezervovaný výkon pro výrobu  ……… kW  Požadovaný rezervovaný výkon pro výrobu  ……… kW 
 

druh mikrozdroje ☐ FVE na objektu ☐ FVE volně stojící ☐ vodní ☐ větrná ☐ plynová a spalovací ☐ ostatní/kombinovaná 

☐ jiný typ:……………..  
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způsob provozu dle § 28, odst. 5 a 6 EZ 

Odběrné místo s mikrozdrojem je schopno ostrovního provozu   ☐ ano ☐ ne 

V OM jsou instalovány baterie pro akumulaci vyrobené elektřiny ☐ ano, ☐ ne 

 
kapacita stávající: ……… kWh,   kapacita požadovaná: ……… kWh  
 
generátor 

☐ Asynchronní ☐ Synchronní ☐ Se střídačem 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   ……… 
Jmenovité napětí Un  ……… [kV]  Jmenovitý proud In   ……… [A] 
Zdánlivý výkon Sn  ……… [kVA]  Jmenovitý činný výkon Pn ……… [kW] 

 
Vyplňte pro všechny typy kromě FVE: 
Jmenovitý jalový výkon Qn ……… [kVA r] Rozběhový (zapínací) proud Ia ……… [A] 
Vyplňte pouze pro FVE:      Počet panelů ……… ks 
Typ panelů……………………………….. Jmenovitý výkon panelu Pn ……… [W] 

Proudy harmonické dle ČSN 33 3430–1 ☐ ANO ☐ NE Řídící frekvence střídače ☐ vlastní ☐ síťová 
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POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE 

 
a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení 
distribuční soustavy LDS podle zákona číslo 458/2000 Sb., v platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a 
prováděcích vyhlášek v platném znění. 
 
b)  Zřízením elektrického připojení vzniká provozovateli LDS podle zákona č. 458/2000 Sb., § 25, odst. 4, právo 
vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení LDS.  
 
c) Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s 
připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. 
 
d) Pokud nebude žádost kompletně vyplněna včetně požadovaných příloh, bude vrácena žadateli k doplnění.  
 
e) Žadatel se zavazuje, že má k připojení odběrného zařízení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti. Žadatel dále 
uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této 
žádosti. 
 
f) Žadatel potvrzuje správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této 
žádosti a zavazuje se veškeré jejich změny bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli LDS.  
 
 

 
 

 
 
V Neratovicích dne ...........................................     Podpis žadatele a razítko firmy................................................................... 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadované přílohy k vyplněné žádosti 
 
- plánek katastrální mapy s označením objektu odběrného místa (netýká se objektu Spolany) 
- revizní zpráva o elektrickém zařízení 
- jednopólové schéma zapojení (pokud není součástí zprávy o revizi) 
- kopie aktuálního výpisu z OR či ŽL  
- doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu 
 
 
Vysvětlivky zkratek: 
 
LDS - lokální distribuční soustava 
OM - odběrné místo 
OR - obchodní rejstřík 
ŽL - živnostenský listopad  
OP - občanský průkaz 
 


