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Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě  
      z napěťové hladiny vysokého napětí 

☐ NOVÝ ODBĚR 1)   

    ☐ TRVALÝ  ☐  KRÁTKODOBÝ      

☐ ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ODBĚRU  

☐ REZERVOVANÝ PŘÍKON ☐ CHARAKTER ODBĚRU ☐ NAPĚŤOVÁ HLADINA 

☐ PŘEVOD ODBĚRU ☐ UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ ☐ ROZDĚLENÍ / SLOUČENÍ OPM 
 

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PDS) 

I.P.P.E. s.r.o.  se sídlem v Dýšině 297, PSČ: 330 02, IČ: 45350507 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2298 

  s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence ERU č. 120103161 

  číslo distribuční soustavy 1097 

ŽADATEL / ZÁKAZNÍK 

Jméno a příjmení / Obchodní firma  

Datum narození / IČ:       DIČ:   

Adresa sídla společnosti / trvalého bydliště  

Ulice / osada        č.p./č or.  

Místní část   Obec    PSČ   

Zápis v OR/ŽR vedený           v oddíle ……….vložka č. ……… 

Zastoupena  

Telefon    Mobilní telefon      E-mail   

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE (vyplnit pouze při odlišnosti Žadatele/Zákazníka) 

Jméno a příjmení / Obchodní firma  

Adresa sídla společnosti / trvalého bydliště  

Ulice / osada        č.p./č.or.  

Místní část   Obec    PSČ   

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti Žadatele/Zákazníka) 

Jméno a příjmení         Titul 

Telefon    Mobilní telefon       E-mail   

ODBĚRNÉ / PŘEDACÍ MÍSTO (dále jen OPM)   Ve vlastnictví ☐ Zákazníka/Žadatele  ☐ Jiné osoby 

Číslo odb. místa (místa spotřeby)      Místo připojení:  

Adresa odběrného místa: Ulice / osada     č.p./č.or.     

Místní část   Obec    PSČ  

Označení budovy    Patro    parcelní číslo2):   k.ú. 

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE 

SPOTŘEBIČE      STÁVA JÍCÍ           NOVÉ  SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝMI VLIVY4)     STÁVA JÍCÍ             NOVÉ 

Osvětlení    kW  kW  Pohony, svářečky nad 3,5 kW   kW   kW 

Příprava pokrmů – 3f  kW  kW  Technologické ohřevy    kW   kW 

Ohřev vody-(akumulace)  kW kW  Chlazení      kW   kW 

Ohřev vody-(přímotopný)  kW kW Zasněžování     kW  kW 

Přímotopné topení3)   kW kW  Závlahy      kW   kW 

Akumulační topení    kW kW Záložní zdroj elektřiny    kW  kW 

Klimatizace   kW kW Tepelné čerpadlo-(pohon)   kW   kW 

Ostatní spotřebiče   kW kW 

Elektromobil (příkon využívaného dobíjení) kW kW 

 

POŽADOVANÝ TERMÍN PŘIPOJENÍ5)    KRÁTKODOBÉ PŘIPOJENÍ DO6)   

 



 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Stávající hodnota rezervovaného příkonu  kW  Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu  kW 

Požadované/stávající umístění měření  ☐ Veřejné prostranství  ☐ V provizorním rozváděči  ☐ Za součinnosti PDS 

Nejvyšší napěťová hladina OPM  ☐ 6 kV   ☐ 22 kV 

Druh kompenzace ☐ Centrální ☐ Skupinová ☐ Individuální  ☐ Jiná  Výkon    kVAr 

Předpoklad odebrané energie za rok           kWh 

DALŠÍ ÚDAJE (vyplnit pouze v případě převodu OPM) 

Stav elektroměru ke dni podání převodu OPM     kWh       

Původní Zákazník OPM  

Adresa sídla společnosti / trvalého bydliště nového Zákazníka 

Ulice / osada        Č.p./č.or.   

Místní část   Obec    PSČ   

 

POZNÁMKY ZÁKAZNÍKA/ŽADATELE 

 

 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

 ☐ Katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo stavby (pouze pro nové stavby a odběry) 

 ☐ Oddělovací geometrický plán (v případech nově vznikajících pozemků) 

 ☐ Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy (jsou-li připojovány)  

 ☐ Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný doklad 

  ☐ Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu 

 

VYSVĚTLIVKY 

1) Hodící se označte křížkem.  

2) Pouze u nových staveb uveďte číslo parcely a katastrální území. 

3) Přímotopným topením jsou míněny zejména tyto spotřebiče: elektrokotle, přímotopné el. panely, dotop tepelného čerpadla.  

4) Uveďte souhrnně spotřebiče, u kterých je předpoklad zpětných vlivů na distribuční soustavu jako jsou tomografy, rentgenové 

přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním. V takovém případě 

prosíme vyplňte i formulář „Dotazník pro posouzení zpětných vlivů“.  

5) U nového OPM se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího OPM o datum realizace požadované změny. 

6) U krátkodobého připojení uveďte prosím dobu, do kdy bude odběrné místo provozováno. 
 

POKYNY A UPOZORNĚNÍ ŽADATELE / ZÁKAZNÍKA 

• Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční 

soustavy PDS podle zákona číslo 458/2000 sb., v platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v 

platném znění.  

• Ve smyslu příslušných právních předpisů bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním 

požadovaného příkonu. 

• Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, a s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na internetových 

stránkách www.ippesro.cz, příp. mohou být subjektu údajů na základě žádosti PDS poskytnuty.  

• PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění této žádosti.  
 

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA / ŽADATELE 

Zákazník / Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti, a že má k 

připojení odběrného zařízení souhlas vlastníka(ů) dotčené(ých) nemovitosti(í). Žadatel dále uvádí, že si je vědom možných následků 

neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení této žádosti. 

 

ZA ZÁKAZNÍKA / ŽADATELE        

 

V ………………….…………..Dne …………..……..         

                    ……………………………………………….. 

Jméno, příjmení, funkce ……………………………         

         Podpis (razítko) 


