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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

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. pSč

OBEC míSTNí čÁST

zApSANÁ V OR / ŽR VEDENém ODDíL VLOŽkA č.

zASTOUpENÁ č. BANkOVNíhO účTU / kóD BANky

TELEfON  fAx 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.                                pSč

OBEC                                  míSTNí čÁST

specifikace VÝroBnY EAN Om

ADRESA VÝROBNy (pokud je odlišná od adresy výrobce) číSLO Om

ULICE č. p. / č. O. pSč

OBEC míSTNí čÁST

číSLO pARCELNí (u novostavby) kATASTRÁLNí úzEmí (u novostavby)

UpřESNěNí míSTA ODBěRU 

technické ÚdaJe VÝroBnY kATEGORIE VÝROBCE  1              2

CELkOVÝ INSTALOVANÝ VÝkON VÝROBNy   kW NApěťOVÁ hLADINA  NN          VN          VVN

druh VÝroBnY – OBNOVITELNÝ zDROJ (DATUm UVEDENí DO pROVOzU)

vodní     větrná sluneční čistá biomasa

 pO 1. 1.  2011  pO 1. 1. 2011  pO 1. 1.  2011    O1  O2  O3

 OD 1. 1.  2010 DO 31. 12. 2010  OD 1. 1.  DO 31. 12. 2010   do 30 kW   30 –100 kW   nad 100 kW  pO 1. 1.  2008

 OD 1. 1.  2008 DO 31. 12. 2009  OD 1. 1.  DO 31. 12. 2009  OD 1. 1.  2010 DO 31. 12. 2010    přED 1. 1.  2008

 OD 1. 1.  2006 DO 31. 12. 2007  OD 1. 1.  DO 31. 12. 2008   do 30 kW   30 –100 kW   nad 100 kW  STÁVAJíCí VÝROBNA

 pO 1. 1. 2005 A REkONSTRUOVANÁ  OD 1. 1.  DO 31. 12. 2007  OD 1. 1.  2009 DO 31. 12. 2009  směsi biomasy a fosil. paliv

 přED 1. 1. 2005  OD 1. 1.  DO 31. 12. 2006   do 30 kW   nad 30 kW  S1  S2  S3

 OD 1. 1.  DO 31. 12. 2005  OD 1. 1.  2008 DO 31. 12. 2008  p1  p2  p3

 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

skládkový a kalový plyn z čov důlní plyn  geotermální 

 pO 1. 1.  2006

 OD 1. 1.  2004 DO 31. 12. 2005 jiný:

 přED 1. 1.  2004

proVoZoVatel distriBuční soustaVY (dále jen pds)

dčeZ 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 |
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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  1T  2T – 8 hodin  2T – 12 hodin

fAkTURACE kOmBINOVANé VÝROBy ELEkTřINy A TEpLA  měSíčNí  ROčNí

způSOB pROVOzU VÝROBNy  DODÁVkA VEškERé ELEkTřINy                    DODÁVkA přEByTků DO SíTě  BEz DODÁVky DO DS

způSOB pODpORy U OBNOVITELNÝCh zDROJů  VÝkUp ELEkTřINy  zELENÝ BONUS

TARIf  1T  2T

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 energe-
tickým 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 elek-
tronické 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

pODpIS (RAzíTkO)DATUm A míSTO

Za pds

JméNO A příJmENí, fUNkCE

pODpIS (RAzíTkO)DATUm A míSTO


