
Tento dokument slouží pouze jako vzor. Nevyplňujte jej! Pro uzavření Smlouvy o připojení k lokální 
distribuční soustavě je nutné podat žádost o připojení, která je dostupná na stránkách 
www.localenergies.cz 

SMLOUVA 
o připojení odběrného plynového zařízení k lokální distribuční 

soustavě č. ……… 

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen „EZ“), a jeho 
prováděcími předpisy  

následujícími smluvními stranami: 

1. provozovatel lokální distribuční soustavy: 

Local Energies, a.s. 

Sídlo: třída 3. května 1173, 763 02  Zlín – Malenovice 

IČ:  479 16 389 
DIČ: CZ47916389 

zast.: …………………………………… 

Tel.:  +420 ………………, mobil: +420 ………………, e-mail ……………… 

Zástupce ve věcech technických: …………………………………… 

Tel.:  +420 ………………, mobil: +420 ………………, e-mail ………………  

Bankovní spojení: KB, a. s. pobočka Zlín, číslo účtu: 24007661/0100        

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 1018.  

  

Adresa pro doručování písemností: třída 3. května 1173, 763 02  Zlín – 
Malenovice 

dále jen „PLDS“, na straně jedné 

a 

2. žadatel: 

…………………………………… 

Sídlo: …………………………………… 

IČ: …………………………………… 

DIČ: …………………………………… 

zast.: …………………………………… 

 …………………………………… 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném ……….. soudem v …….…, 
oddíl …., vložka …. 

Zástupce ve věcech technických: …………………………………… 

Tel.:  +420 ………………, mobil: +420 ………………, e-mail ………………  

 

Adresa pro doručování písemností: …………………………………… 

dále jen „Zákazník“, na straně druhé  
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1. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako podklad pro obchodní spolupráci, jejímž účelem je ze 
strany PLDS zajistit připojení odběrného místa (dále jen „OM“) Zákazníka k lokální distribuční 
soustavě (dále jen „LDS“) PLDS a zajistit požadovanou kapacitu. 

1.2. Smluvní strany sjednávají pro vztah založený touto smlouvou závaznost Řádu provozovatele 
lokální distribuční soustavy Local Energies, a.s. (dále jen „Řád PLDS“) vždy v jejich aktuálním 
platném znění (schváleném Energetickým regulačním úřadem). Tato pravidla platí vždy, není-li v 
této smlouvě dohodnuto jinak. Aktualizovaný Řád PLDS zveřejňuje PLDS na svých internetových 
stránkách na adrese www.localenergies.cz. 

 

2. 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek PLDS připojit odběrné plynové zařízení (dále jen „OPZ“) 
Zákazníka k LDS PLDS a umožnit Zákazníkovi odběr zemního plynu (dále jen „plyn“) za podmínek 
uvedených v této smlouvě a při splnění podmínek této smlouvy a technických podmínek připojení 
k LDS stanovených PLDS (dále jen „TPP“). Znění TPP aktuální ke dni podpisu této smlouvy je 
uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zákazník se zavazuje uhradit podíl 
na oprávněných nákladech na připojení, budou-li ze strany PLDS účtovány. 

2.2. Tato smlouva dále vymezuje: 

 2.2.1. termín, způsob, místo a technické podmínky připojení OM, 

 2.2.2. vlastnické vztahy k plynovému zařízení OM, 

 2.2.3. druh a umístění měřicího zařízení PLDS pro obchodní měření odběru zemního plynu. 

 

3. 
Technická charakteristika odběrného místa 

3.1. Typ, charakter, počet a výkon instalovaných plynových spotřebičů, charakter použití plynu, 
maximální roční a denní odběr, maximální a minimální hodinové odběrné množství, způsob a 
podmínky připojení k LDS (např. místo připojení, délka a dimenze přípojky (plynovodu), úroveň 
provozního přetlaku, v případě výstavby nového plynárenského zařízení způsob jeho zajištění), 
umístění hlavního uzávěru plynu, typ měřicího zařízení a podmínky pro jeho umístění a osazení 
jsou obsahem TPP, aktuálních ke dni podpisu této smlouvy, jež jsou přílohou č. 1 této smlouvy. 

3.2. PLDS připojí odběrné plynové zařízení Zákazníka k LDS nejdříve v termínu ………, a to po splnění 
všech podmínek pro připojení stanovených platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

 

4. 

Podmínky připojení OPZ k LDS 

4.1. PLDS připojí OPZ k LDS (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr plynu v OM za 
podmínek, že: 

4.1.1. Zákazník před instalací měřicího zařízení předá PLDS: 

i. zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o 
kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízení, v platném znění; 
v případě, že se jedná o stávající OM a doba odpojení je kratší než šest (6) měsíců je 
možné místo zprávy o revizi OPZ předat zprávu o ověření stavu OPZ, a  
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ii. doloží doklad o tom, že sjednal s obchodníkem s plynem smlouvu o sdružených 
službách dodávky plynu do OPZ, případně smlouvu o dodávce plynu do OPZ a smlouvu 
o zajištění služby distribuční soustavy do OPZ s PLDS.  

4.1.2. charakter odběru plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k LDS odpovídají 
skutečnostem uvedeným v žádosti o připojení a v této smlouvě, 

4.1.3. jsou splněny další podmínky stanovené touto smlouvou. 

4.2. Pokud nebudou splněny tyto podmínky, pak je PLDS oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka. 

 

5. 

Náklady spojené s připojením 

5.1. PLDS se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s prvním připojením k LDS (např. instalaci 
měřicího/měřicích zařízení v OM), vyplývající z platných právních předpisů. Druhé a další připojení 
může být ze strany PLDS zpoplatněno dle právních předpisů, platných a účinných ke dni takového 
připojení. 

 

6. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Zákazník je povinen: 

6.1.1.  zajistit příslušné stavební úpravy, které umožní PLDS připojení k LDS a na svůj náklad 
upravit OM pro instalaci měřicího zařízení, a to v souladu se smlouvou o připojení a 
s podmínkami obsaženými v Řádu PLDS. Dále pak je Zákazník povinen poskytnout PLDS 
součinnost nutnou k realizaci připojení, k řádnému provozu, údržbě nebo opravám 
plynárenského zařízení, včetně součinnosti při zřizování práv PLDS k nemovitostem 
dotčeným plynárenským zařízením a umožnit PLDS přístup k té části OPZ, kterou prochází 
neměřený plyn. 

6.1.2. udržovat OPZ na své náklady ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a 
spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly; 
nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních 
předpisů. Dále je povinen řídit se pokyny technických dispečinků PLDS, k jehož zařízení je 
plynové zařízení Zákazníka připojeno, a Řádem PLDS. 

6.1.3. se zdržet bez předchozího písemného souhlasu PLDS zásahů do OPZ, které by mohly 
ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými 
prochází neměřený plyn, a dále se zdržet zásahů do měřicího zařízení. Jakýkoliv zásah do 
měřicího zařízení bez předchozího písemného souhlasu PLDS se zakazuje. 

6.1.4. umožnit kdykoliv osobám pověřeným PLDS přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, 
odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i provedení odečtu stavu; při 
první instalaci měřicího zařízení je Zákazník povinen umožnit PLDS kontrolu souladu 
technických hodnot uvedených ve smlouvě o připojení. 

6.1.5. oznámit PLDS závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklost ve funkci měřicího zařízení a 
stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomb, kterými je toto 
zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku 
oznámit porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí 
postihu dle platných právních předpisů. 

6.1.6. oznámit PLDS změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové 
změny. 

6.1.7. v případě změny zajištěné celkové maximální a minimální hodinové kapacity stávajícího 
připojeného zařízení či v případě rozšíření a navýšení odběru plynu instalací nových 
plynových spotřebičů nebo náhradou stávajících spotřebičů s jiným příkonem předložit PLDS 
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písemnou žádost o připojení, a to alespoň třicet (30) dnů před zamýšlenou změnou, na 
základě které bude, v případě schválení žádosti PLDS, provedena aktualizace této smlouvy. 

6.1.8. je-li Zákazník současně i vlastníkem plynovodní přípojky, zajistit její provoz, údržbu a opravy 
buď držitelem licence na distribuci plynu, nebo oprávněnou osobou podle zákona o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví 
nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání neprodleně prokázat 
PLDS; vlastník ani jím zmocněná osoba na plynovodní přípojce nesmí provádět žádné 
zásahy bez předchozího písemného souhlasu PLDS a musí zajistit splnění povinností 
vyplývajících z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 EZ, v platném znění. 

6.1.9. respektovat skutečnost, že na OPZ před měřicím zařízením nesmí být prováděny žádné 
zásahy bez předchozího písemného souhlasu PLDS, ke které je OPZ připojeno. 

 

6.2. PLDS: 

6.2.1. je povinen na své náklady vybavit OM měřicím zařízením, zajistit jeho instalaci a udržovat a 
pravidelně ověřovat správnost měření. 

6.2.2. má právo na přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, 
výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením EZ; při první 
instalaci měřicího zařízení je PLDS oprávněn provést kontrolu souladu technických hodnot 
uvedených ve smlouvě o připojení se skutečným stavem v OM. 

6.2.3. je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, že 
Zákazník odebírá plyn neoprávněně. 

6.2.4. není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo 
přerušení distribuce nebo dodávky plynu stanovené v EZ. 

6.2.5. je povinen v případě pochybnosti Zákazníka o správnosti údajů měření nebo při zjištění 
závady na měřicím zařízení do 15 dnů od doručení písemné žádosti Zákazníka měřicí 
zařízení vyměnit, případně zajistit následné ověření správnosti měření a o výsledku písemně 
vyrozumět Zákazníka. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené 
s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření PLDS, v opačném případě hradí tyto 
náklady Zákazník. 

6.2.6.  má právo vstupovat a vjíždět do/na cizí nemovitosti z důvodu přístupu k měřicímu zařízení 
za účelem provedení kontroly, odečtů plynu, a to i mimořádných, údržby, výměny a odebrání. 

6.2.7.  má právo zajistit jednotlivé části měřicího zařízení proti neoprávněné manipulaci. 

6.2.8.  má právo odmítnout rozšíření odběru, pokud v OM je nedostatečná distribuční kapacita. 

6.2.9.  je oprávněn, vyjdou-li najevo skutečnosti, které bez zavinění PLDS brání připojení 
Zákazníka, nepřipojit OPZ až do okamžiku, kdy tyto skutečnosti pominou. Skutečnosti, které 
mohou bránit připojení dle tohoto odstavce, mohou být zejména, nikoliv však výlučně: 

- vyjde-li dodatečně najevo (např. po uzavření smlouvy o připojení), že zařízení, které má 
sloužit k připojení, není způsobilé k řádnému provozu bez zavinění PLDS, nebo 

- odmítne-li vlastník zařízení, odlišný od PLDS, umožnit připojení OPZ, 

- další skutečnosti dle EZ a prováděcích předpisů. 

6.2.10. má právo v případě poruchy měřicího zařízení neměřené množství plynu stanovit dle Řádu 
PLDS zveřejněného na jeho webových stránkách. 

6.3.  Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména EZ a jeho 
prováděcími předpisy. 
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7. 
Odpojení 

7.1. PLDS je oprávněn omezit nebo přerušit distribuci plynu (odpojit OPZ) v případech stanovených EZ, a 
na žádost Zákazníka. 

7.2. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu, že OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob nebo při likvidaci 
takového stavu, PLDS připojí OPZ bez zbytečného odkladu, tj. zpravidla do 5 pracovních dnů poté, co 
Zákazník prokáže, zejména revizní zprávou, že důvody k odpojení pominuly.  

7.3. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu 
stanovené v EZ, PLDS připojí OPZ ve lhůtách a za podmínek stanovených právními předpisy ve znění 
platném ke dni, kdy má dojít k připojení OPZ, a za podmínky předložení zprávy o revizi OPZ; případně 
zprávy o ověření stavu OPZ, pokud bylo OM odpojeno po dobu kratší než 6 měsíců. 

Pokud bude Zákazníkovi omezena nebo přerušena dodávka plynu do OM z důvodu neoprávněného 
odběru nebo distribuce plynu, hradí Zákazník oprávněné náklady PLDS spojené se zajištěním dodávky 
plynu v plné výši. Oprávněné náklady spojené se zajištěním dodávky plynu zahrnují pouze nezbytně 
nutné náklady související s opětovným připojením zařízení Zákazníka odpovídající výši zajištěné 
požadované kapacity, umístění a způsobu připojení zařízení, není-li obecně závaznými právními 
předpisy (zejména EZ) stanoveno jinak. 

7.4. Je-li Zákazník současně i vlastníkem OPZ připojeného k LDS, je v případě ukončení provozu tohoto 
OPZ povinen uhradit PLDS veškeré náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s odpojením OPZ od 
LDS v souladu s § 62 odst. 6 EZ, v platném znění. 

 

8. 
Doba platnosti smlouvy a zánik smlouvy o připojení 

8.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, kdy platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu obou smluvních 
stran, není-li dále uvedeno jinak (přičemž k připojení dojde ode dne uvedeného v článku 3. této 
smlouvy).   

8.2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran v listinné podobě, nebo ze zákona.  

8.3. Smlouvu lze ukončit výpovědí Zákazníka s výpovědní dobou 1 měsíc, a to bez udání důvodu. 
Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího ode dne doručení písemné 
výpovědi PLDS.  

8.4. Smlouvu lze ukončit písemným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran, učiněným v listinné 
podobě, a to v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení je účinné 
okamžikem, kdy došlo do dispozice stran, vůči níž je odstupováno, a v případě její nečinnosti (zmaření 
doručení) marným uplynutím úložní doby (při doručování prostřednictvím poskytovatelů poštovních 
služeb, kurýrních služeb). Odstoupení má účinky do budoucna, pokud již bylo ze smlouvy plněno. 

8.5.  Smlouva o připojení zaniká: 

8.5.1. jestliže z důvodů na straně Zákazníka nedojde k opětovnému připojení OPZ ani do třiceti 
šesti (36) měsíců po odpojení OPZ z důvodů dle čl. 7. odst. 7.1. této smlouvy, nebo 

8.5.2. sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným Zákazníkem (přepis); nároky PLDS vůči 
Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy o připojení nejsou tímto dotčeny. Jiným 
Zákazníkem se pro účely tohoto článku rozumí osoba, která doloží vlastnické právo k OPZ 
anebo souhlas vlastníka OPZ v souladu s § 62 odst. 1 písm. a) EZ a má uzavřenou smlouvu 
o připojení a nastanou účinky rezervace distribuční kapacity podle smlouvy o zajištění služby 
distribuční soustavy. 

8.5.3. Jestliže Zákazník nezahájí smluvní odběr plynu do OPZ ani do třiceti šesti (36) měsíců ode 
dne nejdříve možného termínu připojení uvedeného v čl. 3. smlouvy o připojení, zaniká 
smlouva o připojení a závazek PLDS zajistit požadovanou kapacitu. Zákazník je povinen bez 
zbytečného odkladu nahradit PLDS veškeré náklady vynaložené v souvislosti s připojením 
OPZ / zajištěním požadované kapacity, které PLDS řádně doloží. 
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8.6. Zajištění požadované kapacity pro místo připojení trvá v případě zániku smlouvy o distribuci plynu po 
dobu třiceti šesti (36) měsíců ode dne zániku smlouvy o distribuci plynu.  

8.7. Platnost této smlouvy zaniká ke dni zániku licence PLDS v souladu s příslušnými ustanoveními EZ. 
Toto ustanovení neplatí pro případy, kdy bude stávající licence nahrazena jinou licencí, která bude v 
důsledku změny právních předpisů pokrývat plnění dle této smlouvy, pokud z příslušného obecně 
závazného právního předpisu nevyplývá jinak. 

8.8. Ke dni ukončení platnosti této smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran z této 
smlouvy vzniklá, s výjimkou těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení 
platnosti této smlouvy (zejména úhrada dlužných plateb aj.), anebo u kterých tak stanoví právní 
předpis. 

 

9. 
Ostatní ujednání 

9.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 
smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za 
podmínek vyplývajících z EZ, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změnu 
identifikačních údajů Zákazníka (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést 
prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Zákazníkem, kdy účinnost změny identifikačních 
údajů nastává doručením tohoto oznámení PLDS. 

9.3. Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném 
znění, energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. 
62/2011 Sb. v platném znění a aktuálním Řádem PLDS. 

9.4. Obě smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné 
provádění této smlouvy, zejména o změnách identifikačních údajů Zákazníka, technických parametrů 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, nejpozději však 
do 30 dnů od provedení této změny.  

9.5. Zákazník prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení k LDS souhlas 
vlastníka dotčené nemovitostí, není-li Zákazník sám vlastníkem této nemovitosti. 

9.6. Zákazník – fyzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních 
údajů PLDS v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této 
smlouvy, a to na dobu trvání této smlouvy a dále pak po jejím ukončení po dobu zákonných 
promlčecích a archivačních lhůt. 

9.7.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom výtisku. 

9.8. Veškerá sdělení, podání a oznámení mezi PLDS a Zákazníkem mohou být doručována 
prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb, kurýrních služeb a rovněž elektronickými prostředky 
(např. fax, e-mail), pokud kontaktní údaje pro užití elektronických prostředků poskytl Zákazník PLDS 
při uzavření smlouvy o připojení nebo kdykoli během smluvního vztahu. 

9.9. Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji 
zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

9.10. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o připojení činní 12 kalendářních měsíců ode dne doručení 
Zákazníkovi. 

9.11. Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení k lokální distribuční soustavě 
k OPZ specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy, pokud byla mezi smluvními stranami uzavřena. 

9.12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Technické podmínky připojení, příloha č. 2 – Situační 
výkres místa připojení. 

9.13. Je-li Zákazník povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě 
souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků (základní identifikační údaje PLDS) 
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mohou být poskytnuty třetím stranám na základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Zákazník se 
zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit (např. začerněním) veškeré identifikační a 
kontaktní údaje zástupců PLDS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje. 

9.14. Je-li Zákazník povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude tato 
smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede 
Zákazník. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti až jejím uveřejněním v registru smluv, a 
k připojení dle článku 3. této smlouvy nedojde dříve než po tomto uveřejnění. Zákazník se zavazuje 
nahradit PLDS veškerou újmu, která PLDS vznikne porušením povinnosti řádného a včasného 
uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

 

Poučení: Zákazník má právo na bezplatnou volbu nebo změnu dodavatele plynu 

 

 

 

Podpisy smluvních stran: 

 

V …………………. dne …………………. V Malenovicích dne …………………. 

…………………. 

 

 

 

 

 

 

Local Energies, a.s. 

…………………. 

…………………. 

 

…………………. 

…………………. 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. ……… – Technické podmínky připojení 

 

Název a adresa OM: 

 

EIC:  

Typ měření:  

Místo připojení OM:  

Materiál plynovodu/přípojky:  

Tlaková úroveň místa připojení:  

Typ a umístění hlavního uzávěru plynu:  

Typ a umístění měřicího zařízení:  
 

Využití odběrného místa: 

Využití odběrného místa:  

Časovost:  

Převažující charakter odběru:  
 

Soupis spotřebičů 

Počet (ks) Druh 
spotřebiče 

(název, typ) 

Max. příkon 
m3/hod/ks 

Provoz 
celkem 
m3/hod 

Max. 
hodinová 
spotřeba 

plynu m3/h 

Min. 
hodinová 
spotřeba 

plynu m3/h 

Poznámka 

Stávající odběrné místo 
       
       

Nové odběrné místo 
       
       

Celkem       
 

Charakter odběru zemní plynu v OM: 

Požadavek na odběr  N N+1 N+2 N+3 N+4 
Předpokládaný roční odběr (MWh)      
Předpokládaný letní odběr (MWh)      
Předpokládaný zimní odběr (MWh)      
Předpokládaný max. denní odběr (m3/d)      
Požadovaný max. hodinový odběr (m3/h)      
Požadovaný min. hodinový odběr (m3/h)      
Instalovaný max. hodinový odběr (m3/h)      

letní odběr – od 1.4. až do 30.9. včetně, zimní odběr – od 1.10. až do 31.3. včetně 
N – základní rok (rok připojení), N+1 – jeden rok po připojení 
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Možnost dvoupalivového systému: 

Ano/Ne 
Počet dnů provozu na náhradní palivo:  
 
Specifické požadavky zákazníka na dodávku: 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ……… - Situační výkres místa připojení 
 
 


