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Žádost o první paralelní připojení
výrobny k distribuční soustavě

Kód EAN
Na základě uzavřené smlouvy o připojení č.

žádám o první paralelní připojení výrobny.

Žadatel (smluvní partner dle výše uvedené smlouvy o připojení)
Titul, jméno a příjmení / obchodní firma / živnostník

Telefon

Datum narození / IČ, DIČ

D50
Elektřina

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 8477.
Korespondenční adresa:
EG.D, a.s.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

E-mail

Adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Stát

Korespondenční adresa

(Vyplňte v případě, že se adresa neshoduje s údaji uvedenými v kolonce - adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby.)

Obchodní firma

Titul, jméno a příjmení

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Stát

Informace získáte také na:
www.egd.cz
info@egd.cz
800 22 55 77
Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Budoucí výrobce, držitel licence na výrobu elektřiny

(Nevyplňujte v případě, že budoucí výrobce je shodný s výše uvedeným žadatelem.)

Datum narození / IČ, DIČ

Titul, jméno a příjmení / obchodní firma / živnostník

E-mail

Telefon

Adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Stát

Korespondenční adresa

(Vyplňte v případě, že se adresa neshoduje s údaji uvedenými v kolonce - adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby.)

Obchodní firma

Titul, jméno a příjmení

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Stát

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Katastrální území

Parcelní číslo

Výrobna / umístění výrobny

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje EG.D)
Druh výrobny (využívaná energie)

Připojení výrobny

Instalovaný výkon dle uzavřené
smlouvy o připojení (kW)
s jednofázovým připojením

Zrealizovaný instalovaný
výkon (kW)
s dvoufázovým připojením

Požadovaný termín provedení
prvního paralelního připojení
s třífázovým připojením

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje EG.D)
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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 EG.D, a.s., (dále jen „my“).
Více informací naleznete na webové stránce www.egd.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 provozních potřeb, ochrany
právních nároků a zlepšování zákaznické zkušenosti. 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.

Místo

Podpis žadatele / otisk razítka

Povinné přílohy k žádosti:
•
•
•
•
•
•

Datum

Místo

Datum

Podpis budoucího výrobce / otisk razítka

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;
dokument výrobního modulu, potvrzující soulad výrobního modulu s požadavky RfG. Dokument je povinnou součástí pro výrobny,
u kterých byla podána žádost o připojení po datu 27. 4. 2019. Bližší informace a vzory dokumentů výrobních modulů ke stažení, naleznete
na webové stránce www.egd.cz;
ze strany EG.D 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).

