
Žádost o první paralelní připojení výrobny 
k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.

Elektřina
D50

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7 
370 01 České Budějovice

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, 
oddíl B, vložka 1772.

Korespondenční adresa: 
E.ON Distribuce, a.s.
Síťové smlouvy
Lidická 36
659 44 Brno

Informace získáte také na:
www.eon-distribuce.cz 
info@eon.cz
tel. 800 77 33 22

Údaje vyplňte 
HŮLKOVÝM PÍSMEM.
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Datum přijetí žádosti
(vyplňuje E.ON)

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje E.ON)

Žadatel (smluvní partner dle výše uvedené Smlouvy o připojení)

Obchodní firma / Fyzická osoba                                                                         IČ / DIČ                                                  Datum narození                               

Bankovní spojení

Adresa sídla / trvalého pobytu

Ulice                                                                                                                      Číslo popisné / orientační                    PSČ

Obec, část obce                                                                                                    Kraj                                                         Stát

Adresa pro doručování korespondence do vlastních rukou / Adresa je shodná s Adresou sídla / trvalého pobytu

Kontakt

Telefon                                                   Mobil                                                      E-mail

Budoucí výrobce, držitel licence na výrobu elektřiny 
(nevyplňujte v případě, že budoucí výrobce je shodný s výše uvedeným žadatelem)

Obchodní firma / Fyzická osoba                                                                         IČ / DIČ                                                  Datum narození

Bankovní spojení

Adresa sídla / trvalého pobytu

Ulice                                                                                                                      Číslo popisné / orientační                    PSČ

Obec, část obce                                                                                                    Kraj                                                         Stát

Adresa pro doručování korespondence do vlastních rukou / Adresa je shodná s Adresou sídla / trvalého pobytu

Kontakt

Telefon                                                   Mobil                                                      E-mail

Výrobna / Umístění výrobny

Ulice                                                                                                                      Číslo popisné / orientační                    PSČ

Obec, část obce                                                                                                    Kraj                                                         Stát

Druh výrobny (využívaná energie)      Instalovaný výkon dle uzavřené          Zrealizovaný                                          Požadovaný termín provedení 
                                                               smlouvy o připojení (kW)                     instalovaný výkon (kW)                        prvního paralelního připojení

Požadovaná forma podpory          Výkupní cena                            Zelený bonus, KVET + DZ

V případě volby zelený bonus, KVET + DZ uveďte subjekt zúčtování odpovědnosti za odchylku (vyhláška č. 541/2005 Sb. § 8 odst. 2) *

* V případě, že výrobce využívá podporu formou zelených bonusů (čímž se rozumí, že veškerá vyrobená  elektřina je spotřebována v areálu 
výrobny nebo část vyrobené elektřiny je dodána do distribuční soustavy (DS), ke které je výrobna připoje-na), je třeba smluvně zajistit 
subjekt zúčtování za výrobní předávací místo výrobny a v případě odběru elektřiny výrobny z DS také zajistit subjekt zúčtování za spotřební
předávací místo výrobny. Doporučené řešení – uzavřít smlouvu o dodávce vyrobené elektřiny do DS případně smlouvu na odběr elektřiny 
z DS, obsahující převzetí odpovědnosti za odchylku, s obchodníkem s elektřinou. Jako subjekt zúčtování uve-dete tohoto obchodníka zvlášť 
za výrobní předávací místo výrobny a za spotřební předávací místo výrobny.

Na základě uzavřené smlouvy o připojení č. žádám o první paralelní připojení výrobny.
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Žadatel (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)                Budoucí výrobce

Informace o zpracování osobních údajů
V této části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen „My“). 
Více informací naleznete na webové stránce www.eon-distribuce.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů budoucího výrobce, držitele licence na výrobu elektřiny
Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje pro poskytování služeb.

Zpracování na základě plnění zákonné povinnosti
Berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje ke splnění naší zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon.

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Berete na vědomí, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany právních nároků 
a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných
informacích o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů zástupce budoucího výrobce, držitele licence na výrobu elektřiny
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Pokud jednáte jako zástupce budoucího výrobce, držitele licence na výrobu elektřiny, berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje
budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte
právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že jste se důkladně seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, rozsahem zpracovávaných
údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, možností podání námitky v případě zpracování na základě
oprávněného zájmu a právy, která vám v této souvislosti náleží.

Podpis žadatele / otisk razítka                                                                           Podpis budoucího výrobce / otisk razítka

 V Dne                                              V Dne

Povinné přílohy žádosti
-    potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna je provedena, v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou 
    smlouvou o připojení podle předpisů, norem a zásad uvedených v Pravidlech provozování distribučních soustav;
-    zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které 
    souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti; 
-    protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi; 
-    ze strany E.ON odsouhlasená projektová dokumentace elektro, aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny v jednom vyhotovení 
    v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 Pravidel provozování distribučních soustav (pouze u výroben s instalovaným výkonem nad 30 kW);
-    místní provozní předpisy (pouze u výroben s instalovaným výkonem nad 30 kW);
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