žádost

o uzavření smlouvy o podpoře výroby elektřiny
podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) a zákona č. 180/2005 Sb. v platném znění

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 |

Zákaznické číslo

číslo elektroměru

VÝROBCE ELEKTŘINY (DÁLE JEN VÝROBCE)

LICENCE NA VÝROBU EL.

č. REGISTRACE OTE

Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
datum narození / ič

DIČ CZ

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

zapsaná v OR / ŽR vedeném

oddíl

zastoupená

Č. bankovního účtu / kód banky

telefon

fax

PSČ

vložka č.

E-mail

osoba oprávněná pro technické záležitosti
Jméno, příjmení, titul
telefon

fax

E-mail

ZASÍLACÍ adresA (související s výrobnou)
 stejná jako adresa místa trvalého POBYTU / sídla výrobce

 stejná jako adresa výrobny (viz níže)

 JINÁ (vyplňte):

Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

Specifikace výrobny

EAN OM

adresa výrobny (pokud je odlišná od adresy výrobce)

číslo OM

ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

číslo parcelní (u novostavby)

Katastrální území (u novostavby)

PSČ

PSČ

Upřesnění místa odběru
TECHNICKÉ ÚDAJE výrobny
Celkový instalovaný výkon výrobny

kW

kategorie výrobce

 1

 2

Napěťová hladina

 NN

 VN

čistá biomasa

 VVN

DRUH VÝROBNY – Obnovitelný zdroj (datum uvedení do provozu)
vodní

větrná

sluneční

 PO 1. 1.  2011

 Po 1. 1. 2011

 PO 1. 1.  2011

 OD 1. 1.  2010 do 31. 12. 2010

 OD 1. 1.  do 31. 12. 2010

 OD 1. 1.  2008 do 31. 12. 2009

 OD 1. 1.  do 31. 12. 2009

 od 1. 1.  2006 do 31. 12. 2007

 od 1. 1.  do 31. 12. 2008

 pO 1. 1. 2005 a rekonstruovaná

 od 1. 1.  do 31. 12. 2007

 před 1. 1. 2005

 od 1. 1.  do 31. 12. 2006

skládkový A kalový plyn z ČOV

 do 30 kW  30 –100 kW  nad 100 kW

 Od 1. 1.  2010 do 31. 12. 2010
 do 30 kW  30 –100 kW  nad 100 kW

 Od 1. 1.  2009 do 31. 12. 2009
 do 30 kW  nad 30 kW

 O1

 O2

 O3

 po 1. 1.  2008
 před 1. 1.  2008
 Stávající výrobna
směsi biomasy a fosil. paliv
 S1

 S2

 S3

 P2

 P3

 od 1. 1.  do 31. 12. 2005

 od 1. 1.  2008 do 31. 12. 2008

 P1

 od 1. 1.  do 31. 12. 2004

 od 1. 1.  2006 do 31. 12. 2007

Bioplynová stanice

 před 1. 1. 2004

 před 1. 1. 2006

 AF1  AF2

důlní plyn 

geotermální



 po 1. 1.  2006
 od 1. 1.  2004 do 31. 12. 2005

jiný:

 před 1. 1.  2004

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz

D

DRUH VÝROBNY – Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a druhotný zdroj
 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla spalováním zemního plynu
 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla spalováním obnovitelných zdrojů a degazačního plynu
 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

 Druhotný zdroj

Tarif

 2T – 8 hodin

 2T – 12 hodin

fakturace kombinované výroby elektřiny a tepla

 měsíční

 roční

Způsob provozu výrobny

 dodávka přebytků do sítě

 bez dodávky do dS

Způsob podpory u obnovitelných zdrojů

 výkup elektřiny

 zelený bonus

Tarif

 1T

 2T

 1T

 dodávka veškeré elektřiny

MĚŘENÍ SPOTŘEBY
Umístění měřicího zařízení:
 napěťová hladina stejná s místem připojení

 napěťová hladina různá od místa připojení

Požadovaný termín zahájení dodávky elektřiny:
Požadovaná platnost smlouvy

 na dobu neurčitou

 na dobu určitou DO:

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE
Výrobce bere na vědomí, že poskytuje PDS důvěrné informace a osobní údaje a souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováváním v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména se zákonem na ochranu osobních údajů, také pro veškeré další účely související s podnikatelskou činností PDS a pro marketingové účely. PDS je
oprávněn zpřístupnit tuto smlouvu a údaje předané na jejím základě Provozovateli přenosové soustavy a/nebo Operátorovi trhu s elektřinou, a. s., v souladu s energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy a v souladu s příslušnými smlouvami uzavřenými PDS; tím nesmí být dotčeny povinnosti PDS podle § 25a energetického
zákona.
PŘÍLOHY



místní provozní předpis pro provoz VE



Licence na výrobu elektrické energie



Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list



Doklad o vlastnictví výrobny nebo nájemní smlouva



Revizní zpráva elektrické přípojky



Plánek skutečného provedení elektrické přípojky



Protokol o provedení cejchu měřicích transformátorů proudu nebo napětí u převodového měření



Revizní zpráva elektrického zařízení (zdroje)



Protokol o nastavení ochran



Kolaudační rozhodnutí nebo protokol o povolení předčasného užívání stavby



Protokol výrobce o stáří výrobních technologických celků elektrárny



Doklady o provedení rekonstrukce vodní elektrárny

Vysvětlivky
a)	Kategorie O1, S1 a P1 – účelově pěstované jednoleté a víceleté byliny, účelově pěstované traviny a účelově pěstované rychle rostoucí dřeviny pro energetické využití
b)	Kategorie O2, S2 a P2 – vedlejší produkty při těžbě dřeva (včetně listí nebo jehličí) a paliva z něj vyrobená, dřevní odpad z úprav a prořezávek lesů, parků, alejí a podobných
činností (včetně listí nebo jehličí) a paliva z nich vyrobená, kůra z odkornění dřeva a paliva z ní vyrobená, vedlejší produkty nebo odpady z rostlinné výroby (sláma, obilné zbytky,
obilí nepoužitelné pro potravinářskou výrobu)
c)	Kategorie O3, S3 a P3 – piliny a hoblina, biopaliva vyrobená z biomasy a ostatní nezařazená biomasa
d)	Zařazení bioplynových stanic do kategorií AF1 nebo AF2 stanoví vyhláška č. 482/2005 Sb. v platném znění.

zvláštní ujednání
a)	Podmínkou pro uzavření smlouvy o výkupu elektřiny pro předávací místo uvedené v této žádosti je mimo jiné platná smlouva o připojení a smlouva o distribuci elektřiny.
b) Výrobce prohlašuje, že jím uvedené údaje na této žádosti jsou správné a úplné, a zavazuje se veškeré jejich změny bez zbytečného odkladu oznámit PDS.
Výrobce se dále zavazuje uhradit škody a další náklady vzniklé PDS v souvislosti s nesprávným či neúplným uvedením údajů či neoznámením jejich změny.
c) Výrobce poskytuje PDS důvěrné informace a osobní údaje a souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováváním v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem na ochranu
osobních údajů, také pro veškeré další účely související s podnikatelskou činností PDS a pro marketingové účely.
d) Výrobce uděluje PDS výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických
prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na elektronický kontakt zákazníka (zpravidla na jeho adresu elektronické pošty), pokud Zákazník má takovýto kontakt (adresu elektronické pošty) k dispozici. Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení v elektronické i v písemné formě ve věci souvisejících služeb PDS zákazníkovi. Výrobci přísluší
právo odmítnout obchodní sdělení zasílané elektronickou formou podle platných právních předpisů.
e)	Pokud nebude žádost úplně vyplněna včetně požadovaných příloh, může být PDS vrácena k doplnění.

Za VÝROBCE
Jméno a příjmení, funkce
datum a místo

podpis (razítko)

Za PDS
Jméno a příjmení, funkce
datum a místo

skupina Čez

podpis (razítko)

www.cezdistribuce.cz

