
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 k lokální distribuční soustavě  

z napěťové hladiny nízkého napětí č. B ________ 

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími 
předpisy následujícími smluvními stranami: 

1. provozovatel lokální distribuční soustavy: 

Local Energies, a.s. 

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

IČ:  479 16 389 
DIČ: CZ47916389 

zást.: ________________________________________ 

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, Malenovice, 763 02 Zlín 

dále jen „PLDS“, na straně jedné 

a 

2. žadatel: 

_____________________________________________ 

Sídlo: ________________________________________ 

IČ:  __________________  

DIČ:  __________________  

zást.: ________________________________________ 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku ________ soudu v _____________ 
oddíl ____, vložka _________________ 

Kontaktní osoba: _______________________________________ telefon: 
________________________, mobil: ____________________________ e-mail: 
_____________________________ 

Adresa pro doručování písemností: ____________________________________ 

dále jen „Žadatel“, 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 
zajistit takové podmínky připojení odběrného místa Žadatele k lokální distribuční soustavě (dále 
jen „LDS“) PLDS, které umožní spolehlivou, hospodárnou a optimální dodávku elektrické energie 
do odběrného místa Žadatele.  

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

1.3. PLDS prohlašuje, že je na základě rozhodnutí ERÚ držitelem licence na distribuci elektřiny číslo 
120100698 a u OTE je zaregistrován pod číslem RÚT 196, kód EAN 8591824019603. 

2.  

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je: 

2.1.1. Závazek PLDS připojit za sjednaných podmínek ke své LDS zařízení Žadatele pro odběr 
elektřiny (dále jen „zařízení“ nebo také „odběrné místo“) a zajistit rezervovaný příkon dle 
článku 3. této smlouvy. 

2.1.2. Závazek Žadatele uhradit PLDS podíl na nákladech spojených s připojením a se 
zajištěním požadovaného příkonu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) dle této 
smlouvy. 

3.  

Technické podmínky připojení 

Název a adresa odběrného místa:  

_________________________________________________________________________________ 

EAN: ___________________________ 

Rezervovaný příkon: 

- stávající hodnota:    _______________ A 

- nová hodnota sjednaná touto smlouvou: _______________ A 

Charakteristika jističe:  _________ 

Napěťová úroveň:  _________  

Typ sítě:   _________   

Typ odběru:   _________  

Charakter odběru:  _________  

Předpokládané roční množství odběru elektřiny: ___________ 

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie: 

- Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy 
o připojení (vyhláška č. 540/2005 Sb., v platném znění, PPLDS, ČSN EN 50160 a související 
normy a předpisy). 
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Způsob a místo připojení zařízení k LDS: 

-  

Vymezení vlastnických vztahů: 

-  

Typ měření odběru elektřiny a umístění měřicího zařízení: 

- Pro měření množství elektřiny v odběrném místě je stanoveno podle vyhlášky č. 359/2020 Sb.  

měření typu: _____ 

4.  

Termín připojení zařízení k LDS 

4.1. PLDS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. 3. této smlouvy ke své LDS k datu 
________________ za předpokladu, že Žadatel splní povinnosti a podmínky určené v PPLDS 
a povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

4.1.1. Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této smlouvy, 

4.1.2. nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící připojení a zajištění 
požadovaného rezervovaného příkonu, 

4.1.3. pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.  

4.2. PLDS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a 
dále má právo na změnu technických podmínek připojení zařízení v případě, že nebude splněna 
některá z podmínek stanovených v odst. 4.1. tohoto článku. PLDS uvědomí Žadatele o jednostranné 
změně termínu připojení nebo o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se 
o nesplnění dané podmínky dozví. 

5.  

Podíl Žadatele na oprávněných nákladech 

5.1. Žadatel se zavazuje uhradit PLDS podíl na oprávněných nákladech, jehož výše je stanovena 
v souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném 
znění. 

5.2. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech činí pro rezervovaný příkon _ x __ A: _____ Kč. 

5.3. Úhrada podílu na oprávněných nákladech je splatná na účet PLDS pod variabilním symbolem 
_____________ takto: 

- záloha ve výši __________ Kč do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy 

- doplatek ve výši __________ Kč do 15 dnů před termínem, připojení sjednaného v odst. 4.1. 
Žadatel má právo uhradit doplatek společně se zálohou. 

5.4. Úhrada podílu na oprávněných nákladech bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o 
úhradu za zdanitelné plnění, proto nebude ze strany PLDS vystavována faktura – daňový doklad), a to 
převodním příkazem. Závazek zaplacení je splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na 
účet PLDS, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

6.  

Povinnosti smluvních stran 

6.1. Povinnosti Žadatele: 

6.1.1. Řádně, včas a ve sjednané výši uhradit podíl na oprávněných nákladech dle článku 5. této 
smlouvy. 
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6.1.2. Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou. 

6.1.3. Udržovat své zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným 
právním předpisům. 

6.1.4. Zdržet se zásahů do měřicího zařízení. 

6.1.5. Umožnit PLDS instalaci měřicího zařízení. 

6.1.6. Umožnit PLDS přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, 
výměny či odebrání měřicího zařízení. 

6.1.7. Respektovat podmínku, že na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená 
elektřina, nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího písemného souhlasu PLDS. 

6.1.8. Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu se Žadatel 
zavazuje předem konzultovat a odsouhlasit PLDS připojování spotřebičů, u nichž lze 
předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče 
s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, 
motorů s těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny, nebo s častým zapínáním a také 
s používáním svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy 
předem projednat a odsouhlasit s PLDS. 

6.1.9. Na základě výzvy PLDS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro 
instalaci měřicího zařízení tak, aby PLDS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ 
stanovuje příslušný prováděcí právní předpis. 

6.1.10. Postupovat při zprovoznění vlastního náhradního zdroje dle ust. § 28 odst. 4 energetického 
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a vlastní náhradní zdroj připojit k zařízení Žadatele 
pouze po předchozím souhlasu PLDS. 

6.1.11. Provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch 
ostatních odběratelů. 

6.1.12. Při změně parametrů elektřiny stanovených prováděcím právním přepisem upravit na svůj 
náklad své zařízení tak, aby vyhovovalo těmto změnám. 

6.1.13. Řídit se pokyny technického dispečinku PLDS, ke které je jeho zařízení připojeno, při 
činnostech bezprostředně zamezující stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků 
stavů nouze. 

6.1.14. Žadatel je povinen neprodleně nahlásit PLDS závady na měřicím zařízení, včetně porušení 
zajištění proti neoprávněné manipulaci. 

6.2. Povinnosti PLDS:  

6.2.1. Umožnit Žadateli připojení zařízení specifikovaného v článku 3. této smlouvy k LDS a zajistit 
požadovaný rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku 4. této smlouvy za podmínek 
dle této smlouvy. 

6.2.2. Dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb dle platných právních předpisů. 

6.2.3. Zajišťovat měření v LDS včetně jeho vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou 
naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností; 
podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. 

6.2.4. Udržovat LDS na své náklady ve stavu, který odpovídá platným právním předpisům 
a technickým normám a umožňujícím PLDS plnit povinnosti dle této smlouvy. 

6.2.5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, umožnit Žadateli na požádání kdykoliv v době od 8:00 
do 21:00 hodin přístup k měřicímu zařízení obchodního měření. 

6.3. Práva a povinnosti obou smluvních stran: 

6.3.1. PLDS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními PPLDS. 

6.3.2. PLDS má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s připojením zařízení 
Žadatele k LDS, včetně připojení příslušného měřicího zařízení, jeho provozováním, opravami 
a údržbou. 

6.3.3. PLDS je oprávněn systematicky i namátkově sledovat vliv zařízení Žadatele na provoz LDS. 
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6.3.4. Údržbu a diagnostiku poruch celého měřicího zařízení s výjimkou MTI (měřicích 
transformátorů proudu) zajišťuje na své náklady PLDS, není-li dohodnuto jinak. PLDS rovněž 
zajišťuje pro eventuální potřebnou výměnu elektroměr, případně komunikační zařízení. 
Údržbu měřicích transformátorů a výměnu dalších částí měřicího zařízení (při jejich poruše) 
zajišťuje Žadatel na základě pokynů nebo se souhlasem PLDS. Závady na měřicím zařízení 
musí být odstraněny v co nejkratším termínu. 

6.3.5. Úřední ověřování elektroměru zajišťuje na své náklady PLDS. Doba platnosti úředního 
ověření stanovených měřidel, je stanovena přílohou vyhlášky o metrologii v platném znění. 
PLDS může v případě potřeby předepsanou dobu platnosti ověření u vlastního zařízení 
(elektroměru) zkrátit. Úřední ověření měřicích transformátorů zajišťuje na své náklady Žadatel 

6.3.6. Žadatel, nebo jeho obchodník mohou, v souladu s příslušným ustanovením energetického 
zákona a se souhlasem PLDS, pro vlastní potřebu a na svůj náklad osadit vlastní měřicí 
zařízení. Druh a rozsah tohoto měřicího zařízení je nutno před instalací písemně odsouhlasit 
s PLDS. PLDS musí být umožněn přístup k takovému měření, ke všem měřeným hodnotám, 
stejně jako je tomu u obchodního měření. V případě převodového měření jsou vyžadovány 
vlastní měřicí transformátory, nebo alespoň samostatná jádra, aby nemohlo dojít chybnou 
manipulací k nežádoucímu ovlivnění obchodního měření. 

6.3.7. Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména 
energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

6.3.8. PLDS je oprávněn změnit typ měřicího zařízení, dojde-li ke změně charakteru nebo velikosti 
odběru v odběrném místě Žadatele, nebo je výměna vynucena změnou právních předpisů. 
Náklady spojené s touto výměnou budou řešeny v souladu s PPLDS. Žadatel je povinen 
upravit na své náklady předávací místo nebo odběrné zařízení pro instalaci nového typu 
měřicího zařízení v souladu s pokyny PLDS dle PPLDS anebo uhradit náklady PLDS spojené 
s takovou úpravou, pokud není předávací nebo odběrné zařízení ve vlastnictví Žadatele. 

7.  

Odpojení zařízení od LDS 

7.1. PLDS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své LDS: 

7.1.1. V případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám 
a platným právním předpisům. 

7.1.2. V případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v LDS 
mimo stanovené meze. 

7.1.3. Při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této smlouvě. 

7.1.4. V případě, kdy tak stanoví energetický zákon, v platném znění. 

7.2. Na možnost odpojení zařízení od LDS bude Žadatel písemně upozorněn. Žadateli bude poskytnuta 
přiměřené lhůta na odstranění důvodu možného odpojení. 

8.  

Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy 

8.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, kdy platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

8.2. Smlouvu lze ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran, nebo ze zákona.  

8.3. Smlouvu lze ukončit výpovědí Žadatele 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 listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě 
podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet 
od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi protistraně. 
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8.5. Žadatel prohlašuje, že má s obchodníkem ode dne účinnosti této smlouvy sjednanou smlouvu 
o sdružených službách dodávky elektřiny, a to pro odběrné místo uvedené v článku 3. této smlouvy. 
V opačném případě tato smlouva zaniká. 

8.6. V případě, že dojde ke změně v osobě oprávněné užívat připojované zařízení, tato smlouva zaniká 
nejpozději dnem, kdy osoba, na kterou přejde nebo bude převedeno oprávnění užívat připojované 
zařízení, uzavře s PLDS novou smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojení stejného 
zařízení v tomtéž odběrném místě. 

8.7. Platnost této smlouvy zaniká ke dni zániku licence PLDS v souladu s příslušnými ustanoveními 
energetického zákona. 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.), nebo 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 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změnu 
identifikačních údajů Žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést 
prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, 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. 16/2016 Sb. a aktuálními PPLDS. 

9.4. Obě smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné 
provádění této smlouvy, zejména o změnách identifikačních údajů Žadatele, technických parametrů 
uvedených v článku 3. této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, nejpozději však do 
30 dnů od provedení této změny. 

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

9.6. Žadatel této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů osob ve smlouvě 
uvedených v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této 
smlouvy, a to na dobu trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z 
této smlouvy vzniklých. Stejně tak i PLDS uděluje Žadateli souhlas ke zpracování osobních údajů v 
rozsahu a do doby uvedené v předchozí větě. 

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

9.8. 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. 

9.9. Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo 
specifikované v článku 3. této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich 
právními předchůdci dříve uzavřena. 

9.10. Je-li Žadatel 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) 
mohou být poskytnuty třetím stranám na základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadatel se 
zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit (např. začerněním) veškeré identifikační a 
kontaktní údaje zástupců PLDS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje fyzických osob. 
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9.11. Je-li Žadatel 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 
Žadatel. Obě strany prohlašují, že žádná část smlouvy (dodatku) nebo zveřejňované údaje, nejsou 
chráněny jako obchodní tajemství a Žadatel je oprávněn (ukládá-li povinnost uveřejnění zákon) 
uveřejnit tuto smlouvu v plném znění, přičemž vyloučí (např. začerněním) osobní údaje zástupců 
PLDS – fyz. osob. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti až jejím uveřejněním v registru 
smluv, a k připojení dle článku I. této smlouvy nedojde dříve než po tomto uveřejnění. Žadatel se 
zavazuje nahradit PLDS veškerou újmu, která PLDS vznikne porušením povinnosti řádného a 
včasného uveřejnění, příp. jiných povinností dle zákona o registru smluv. 
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Podpisy smluvních stran: 

 Zlíně-Malenovicích dne ………………… 

Local Energies, a.s. 

Podepisující osoba 

V: ………….……….. dne ……………. 

Název společnosti 

Podepisující osoba 

 

 


