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Připojení dobíjecí stanice  
pro elektromobil
Jak postupovat?

Pokud je vaše dobíjecí stanice Kategorie 1, 
tj. do 3,7 kW, není potřeba uzavírat Smlouvu 
o připojení. Takovouto domácí dobíjecí 
stanici můžete připojit bez nutnosti nás 
kontaktovat.

V případě dobíjecích stanic s výkonem od  
3,7 kW vyplňte prosím Žádost o připojení 
spolu s přílohou dobíjecí stanice a oba 
dokumenty zašlete na e-mailovou adresu 
info@egd.cz.

Vaši žádost a připojení vaší stanice 
posoudíme s ohledem na stav distribuční 
sítě v dané lokalitě.

Pošleme vám návrh Smlouvy o připojení, 
ve kterém najdete termín od kdy a za jakých 
provozních podmínek budete moct svou 
dobíjecí stanici využívat.

Podepište Smlouvu o připojení a pošlete nám 
ji zpět do uvedeného data.

To je vše, vaši dobíjecí stanici můžete od data 
uvedeného ve smlouvě o připojení využívat.

Kde najdete potřebné dokumenty?

Žádost o trvalé připojení z hladiny NN D2 
najdete na webových stránkách egd.cz. Na 
webových stránkách rovněž najdete přílohu 
dobíjecí stanice jako formulář Doplňkové 
údaje pro dobíjecí stanici.

Máte dostatečnou velikost hlavního jističe?

Domácí wallboxy mají oproti jiným 
spotřebičům velký odběrový proud. 
Zkontrolujte si, zda máte dostatečnou 
hodnotu hlavního jističe.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty minimální 
požadovaného jištění pro dobíjecí stanici. Při 
volbě vhodného hlavního jističe je potřeba 
připočítat spotřebiče, které máte ve vaší 
domácnosti.

Výkon dobíjecí stanice Min. požadované jištění
11 kW 3x16 A
22 kW 3x32 A

Připojení dobíjecí stanice  
pro elektromobil s navýšením 
hodnoty hlavního jističe
Jak postupovat?

Vyplňte Žádost o změnu charakteru 
odběru spolu s přílohou Dobíjecí 
stanice, oba dokumenty zašlete na 
e-mailovou adresu info@egd.cz, nebo 
vyřiďte online na stránkách egd.cz.

Přijmeme vaši žádost a posoudíme, 
jestli vaši stanici z technického hlediska 
můžeme připojit.

Pošleme vám návrh Smlouvy o připojení, 
ve kterém najdete

 • termín a podmínky provozu dobíjecí 
stanice

 • poplatek za navýšení jističe

Podepište Smlouvu o připojení a pošlete 
nám ji zpět do uvedeného data.

Uhraďte poplatek za navýšení jističe. 
Všechny informace o jeho zaplacení 
najdete ve Smlouvě o připojení dobíjecí 
stanice.

Připravte stávající odběrné místo  
– dle potřeby navyšte hodnotu hlavního 
jističe a zajistěte revizní zprávu.

U svého dodavatele (obchodníka) 
elektrické energie zažádejte 
o aktualizaci smlouvy o sdružených 
službách na novou hodnotu hlavního 
jističe.

To je vše, vaši dobíjecí stanici můžete od 
data uvedeného ve smlouvě o připojení 
využívat.

Kde najdete potřebné dokumenty?

Žádost o trvalé připojení z hladiny NN 
D3 najdete na webových stránkách  
egd.cz, kde je možné také formulář 
vyplnit a zaslat online.

Na webových stránkách rovněž najdete 
přílohu dobíjecí stanice jako formulář 
Doplňkové údaje pro dobíjecí stanici.

Připojení dobíjecí stanice  
pro elektromobil se změnou 
distribuční sazby
Jak postupovat?

Pro připojení vaší dobíjecí stanice 
využijte postup uvedený v prvním 
sloupci – Připojení dobíjecí stanice pro 
elektromobil.

Pro změnu distribuční sazby je 
v některých případech nutná úprava 
elektroměrového rozváděče tak, 
aby byla dobíjecí stanice napájena 
samostatným přívodem a měřena 
samostatným elektroměrem.

Tato úprava je nutná, pokud měníte 
sazbu na C27d pro podnikatele a také 
v případě, kdy sazbu měníte na D27d 
pro domácnosti, kdy je dobíjecí 
stanice součástí společných částí 
domu, sloužících pro společné užívání 
vlastníkům nebo uživatelům bytů.

V případě, že měníte sazbu na D27d 
a dobíjecí stanice bude sloužit 
pouze pro vaše užívání, není úprava 
elektroměrového rozváděče nutná.

Změna distribuční sazby probíhá 
úpravou Smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektrické energie.

Kontaktujte svého dodavatele elektrické 
energie a zažádejte o změnu sazby.

Užitečné informace

Distribuční sazby pro majitele 
elektromobilů jsou D27d pro domácnosti 
a C27d pro podnikatele.

Tyto sazby jsou, dle platného cenového 
rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu, určeny pro odběrná místa, u nichž 
žadatel věrohodným způsobem doloží 
vlastnické právo, případně užívací právo 
(leasing apod.) k elektromobilu.

Ceníky a propočet, zda je pro vás využití 
této sazby výhodné, vám poskytne váš 
dodavatel elektrické energie.


