
 

 
 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V ELEKTROENERGETICE  

pro odběrná nebo předávací místa připojená na napěťové hladině VN nebo VVN 
(dále jen „PDE VN/VVN“) 
 
1. Obecná ustanovení 
1.1. Tyto PDE VN/VVN upravují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část obsahu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy 

v elektroenergetice (dále jen „smlouva“), kterou mezi sebou sjednali společnost EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 28085400 jako 
provozovatel distribuční soustavy (dále jen „provozovatel DS“) a zákazník nebo výrobce elektřiny nebo provozovatel distribuční soustavy nepřipojené 
přímo k přenosové soustavě (dále pro všechny jen „zákazník“) za účelem poskytnutí služby distribuční soustavy v elektroenergetice (dále jen „služba 
distribuční soustavy“) a stávají se součástí smlouvy, jestliže smluvní strany s nimi souhlasí a prohlásí je takto součástí smlouvy. 

 
2. Povinnosti provozovatele DS 
2.1. Provozovatel DS se zavazuje zajišťovat zákazníkovi službu distribuční soustavy.  
2.2. Provozovatel DS se zavazuje zajišťovat službu distribuční soustavy v souladu s energetickým zákonem (v době vydání těchto PDE VN/VVN zákon č. 

458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a souvisejícími právními předpisy, a to v kvalitě garantované v aktuálních Pravidlech provozování 
distribuční soustavy EG.D, a.s., uvedených na internetových stránkách provozovatele DS (dále jen „PPDS“). 

2.3. Provozovatel DS se zavazuje zajistit stupeň kvality a spolehlivosti služby distribuční soustavy, sjednaný ve smlouvě dle platných čs. norem, právních 
předpisů a  PPDS. 

 
3. Povinnosti zákazníka 
3.1. Zákazník se zavazuje platit provozovateli DS regulovanou cenu za službu distribuční soustavy, případně jiné, právními předpisy stanovené regulované 

platby. 
3.2. Zákazník se zavazuje udržovat své odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným právním předpisům. 
3.3. Zákazník se zavazuje řídit se PPDS. 
3.4. Zákazník se zavazuje nepřekročit sjednaný rezervovaný příkon, sjednanou rezervovanou kapacitu a dodržovat podmínky stanovené ve Stanovisku 

(Vyjádření) k žádosti o připojení, pokud bylo provozovatelem DS vydáno, či stanovené ve smlouvě o připojení, uzavřené mezi provozovatelem DS a 
zákazníkem. 

3.5. Zákazník, jehož odběrné zařízení je připojeno na napěťovou hladinu VN nebo VVN, sjednává výši roční, případně měsíční rezervované kapacity pro 
odběrné místo v příloze smlouvy v termínech dle zvláštního právního předpisu (platné Cenové rozhodnutí ERÚ). V případě, že zákazník má sjednanou 
roční rezervovanou kapacitu a nesjedná pro další období novou hodnotu roční rezervované kapacity příp. měsíční rezervovanou kapacitu do posledního 
pracovního dne měsíce, který předchází roku, od kterého má nová hodnota rezervované kapacity platit, smluvní strany se dohodly, že pro následující rok 
se sjednává stejná hodnota roční rezervované kapacity jako v roce předchozím. Stejné pravidlo platí i pro hodnoty výkonů v regulačních stupních, které 
zákazník sjednal podle právních předpisů.  

3.6. V průběhu trvání smlouvy je možné sjednávat nebo upřesňovat rezervovanou kapacitu měsíční nejpozději poslední pracovní den před počátkem měsíce, 
na který se nová hodnota rezervované kapacity sjednává, a to formou aktualizované přílohy smlouvy. 

3.7. Zákazník sjednává písemně s provozovatelem DS výkon  odebíraný z elektrizační soustavy, množství a časový průběh, a to i pro stavy nouze formou 
přílohy smlouvy vždy do 30. listopadu předem. Případné změny přílohy smlouvy se provádějí formou její aktualizace. 

3.8. V případě, že zákazník s provozovatelem DS sjednává přílohy smlouvy, jsou tyto přílohy sjednávány vždy před začátkem smluvního období. Toto se týká 
se jen příloh, jejichž obsahem jsou sjednávané hodnoty rezervované kapacity a odběr elektřiny z elektrizační soustavy (dále jen „odběr“). 

3.9. Smluvní strany se zavazují postupovat v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice dle příslušného právního předpisu. 
3.10. Zákazník je povinen sledovat informace o vyhlášení omezujících regulačních opatření podle platné legislativy pro podnikání v energetických odvětvích. 



 

 
 3.11. Zákazník, u kterého je odběr elektřiny měřen na sekundární straně transformátoru, ověří kompenzační zařízení transformátoru a  výsledky měření sdělí 

provozovateli DS v těchto případech: 
a) jedná-li se o nové odběrné místo, 
b) při výměně transformátoru, 
c) na vyžádání provozovatele DS. 
Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný. 

 
4. Měření elektřiny a provádění odečtů 
4.1. Způsob měření odběru, typ a umístění měřicího zařízení, jakož i další podmínky měření, provádění odečtů a předávání naměřených údajů se řídí 

energetickým zákonem (v době vydání těchto PDE  VN/VVN zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a ostatními právními předpisy, 
kterými se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, dále platnými PPDS. 

4.2. Montáž měřicí soupravy provede provozovatel DS po splnění jím stanovených technických podmínek pro měření elektřiny, je-li montáž měřicí soupravy 
možná.  

4.3. Veškeré závady na měřicím zařízení, včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci, které zákazník zjistí, ohlásí neprodleně provozovateli DS. 
4.4. Použití podružných měřicích, kontrolních, signalizačních a regulačních zařízení napojených na měřicí zařízení provozovatele DS nebo k tomuto příslušející 

měřicí transformátory, je možné jen se souhlasem provozovatele DS. Připojení provádí provozovatel DS na náklad zákazníka. 
4.5. Zákazník je povinen umožnit provozovateli DS přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího 

zařízení. 
4.6. V případě instalace měření typu „A“ s dálkovým přenosem údajů zajistí zákazník na své náklady instalaci a provoz telefonní linky, která bude sloužit 

k přenosu dat. V případě, že nelze z technických důvodů linku zřídit nebo řádně provozovat, bude použito pro přenos dat GSM. 
4.7. Zákazníkovi, jehož odběrné zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině VN nebo VVN, u kterého je osazeno měření  průběhu spotřeby nebo 

výroby elektřiny s dálkovým přenosem  dat, provozovatel DS umožní na základě žádosti zákazníka elektronický přístup k  informacím odečteným 
z tohoto měřicího zařízení provozovatele DS, prostřednictvím internetové služby EG.D, a.s. Zákaznický portál. Smluvní podmínky přístupu na Zákaznický 
portál smluvní strany sjednají samostatným dodatkem smlouvy. 

 
5. Ceny a způsob úhrady plateb 
5.1. Ceny za službu distribuční soustavy či jiné právními předpisy stanovené platby má provozovatel DS právo účtovat ve výši a rozsahu dle platného 

Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen „platby“). 
5.2. K účtovaným platbám se připočítává daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
5.3. Platby se účtují fakturami za období, které je vymezeno kalendářním měsícem. 
5.4. Zákazník platí na platby měsíční zálohy dle způsobu dohodnutého ve smlouvě a podle PPDS. 
5.5. Faktury na platby jsou splatné 14 dnů od data jejich vystavení. Připadne-li den splatnosti platby na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu, 

je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 
5.6. Zaplacením plateb se rozumí připsání celé fakturované částky na účet provozovatele DS. 
5.7. O výši zálohy na platby na následující měsíc je zákazník informován na každé měsíční faktuře nebo jiným dohodnutým způsobem. 
5.8. Zaplacené zálohy jsou odečteny v měsíčním vyúčtování. Rozdíl mezi zálohou a celkovou vyúčtovanou částkou je vyrovnán na základě vystavené faktury 

s tím, že doplatek hradí zákazník v termínu splatnosti tak, aby byl v den splatnosti připsán na účet provozovatele DS. Případné přeplatky vrátí 
provozovatel DS zákazníkovi bezhotovostním převodem na jeho účet. 

5.9. Při prodlení s úhradou sjednaných peněžitých povinností je věřitel oprávněn požadovat po dlužníku úrok z  prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně 
a dlužník je povinen je uhradit. 



 

 
 5.10. Termín splatnosti úroku z prodlení je 14 dnů od vystavení jeho vyúčtování. 

5.11. Počet dnů prodlení v případě pozdní úhrady zálohy bude počítán od data splatnosti předepsané zálohy do data její úhrady, nejdéle však do data 
splatnosti faktury za období, kterého se záloha týkala. 

5.12. Všechny platby se provádí bezhotovostně buď inkasem z bankovního účtu zákazníka nebo příkazem k úhradě ve prospěch provozovatele DS na číslo 
účtu uvedené na měsíční faktuře. V případě, že faktura nebude obsahovat číslo účtu, je zákazník povinen provést platbu ve prospěch čísla účtu 
provozovatele DS, uvedeném ve smlouvě. Způsob placení (souhlas k inkasu nebo příkaz k úhradě) je sjednán ve smlouvě. 

5.13.  V bankovním styku budou používány variabilní symboly, uvedené na příslušné faktuře. Konstantní symboly budou používány dle platných bankovních 
pravidel. 

5.14. Pokud zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním nebo konstantním symbolem nebo ji poukáže na jiný bankovní účet provozovatele DS než je 
uvedeno na faktuře, je provozovatel DS oprávněn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu úrok z prodlení za opožděné placení od data 
splatnosti, až do obdržení správně poukázané platby. 

5.15. Na platby, související se službou distribuční soustavy do více odběrných míst jednoho zákazníka, která mají stejné bankovní spojení a způsob úhrady 
plateb, může vyhotovit provozovatel DS po dohodě se zákazníkem sloučenou fakturu. 

5.16. Adresa pro zasílání daňových dokladů je sjednána ve smlouvě. 
5.17. Místem plnění pro peněžité závazky zákazníka je ve smyslu § 1954 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. banka, u níž má provozovatel DS zřízený účet, jehož 

číslo je uvedeno ve smlouvě nebo na faktuře. 
 
6. Omezení a přerušení dodávky nebo distribuce elektřiny a uplatnění náhrady škod 
6.1. Provozovatel DS má právo omezit nebo přerušit distribuci elektřiny zákazníkovi v případech stanovených energetickým zákonem (v době vydání těchto 

PDE VN/VVN zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
6.2. Provozovatel DS má také právo přerušit distribuci elektřiny zákazníkovi na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny v případě 

neoprávněného odběru elektřiny ve smyslu energetického zákona (v době vydání těchto PDE VN/VVN zákon č. 458/2000 Sb. ve znění  pozdějších 
předpisů).   

6.3. Pro účely omezení nebo přerušení distribuce elektřiny nebo pro podání žádosti o náhradu škody způsobené provozovatelem DS uvádí provozovatel DS 
kontaktní osoby obvykle v příloze smlouvy. Pokud toto sjednáno není, platí korespondenční adresa, uvedená ve smlouvě. 

 
7. Ukončení a zánik smlouvy 
 Platnost smlouvy končí v případě: 

a) uplynutí doby, na kterou je smlouva sjednána, 
b) uplynutí doby, na kterou je sjednána rezervovaná kapacita, 
c) ukončení smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, 
d) dohody smluvních stran, 
e) ukončení odběru zákazníka v odběrném místě uvedeném ve smlouvě; ukončení odběru oznámí zákazník písemně provozovateli DS nejméně 30 dnů 

předem a umožní mu provedení úkonů souvisejících s ukončením odběru a zajistí odpojení svého odběrného zařízení od zařízení provozovatele DS, 
f) jednostranného odstoupení kterékoli ze smluvních stran, přičemž právo na odstoupení vzniká příslušné smluvní straně v případě, že druhá smluvní 

strana neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy a ani po písemném vyrozumění neodstraní nedostatky bez zbytečného odkladu, 
g) výpovědí, byla-li smlouva sjednána na dobu neurčitou, a to s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíc. 



 

 
 8. Předcházení škodám 

8.1. Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si vědomy, že by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení 
hrozících škod. 

8.2. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou, a to v případech, kdy strana prokáže, že 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná nebo nepřekonatelná překážka ve smyslu §2913 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo za podmínek, kdy je odpovědnost za škodu vyloučena energetickým zákonem (v době vydání těchto PDE VN/VVN 
zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným právním předpisem. 

 
9. Ustanovení přechodná a závěrečná 
9.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace. Žádná ze smluvních stran bez písemného 

souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu této smlouvy s výjimkou veřejně publikovaných informací, a to ani v dílčím rozsahu třetí 
straně s výjimkou osob ovládajících a osob ovládaných stejnou ovládající osobou ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon  o obchodních 
korporacích. Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby, které byly touto třetí 
stranou některé ze smluvních stran poskytnuty se svolením jejich dalšího užití. Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících 
obchodní tajemství nebo trvání zájmu chránění důvěrných informací. 

9.2. Uzavřením smlouvy se ruší všechny smluvní vztahy, související se službou distribuční soustavy do předmětných odběrných míst, uzavřené mezi stejnými 
smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci. 

9.3. Právní vztahy smluvních stran se řídí českým právem. 

9.4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze listinnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. K  návrhu dodatku jsou 
strany povinny vyjádřit se do 30 dnů od jeho obdržení. Po tutéž dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej odeslala. Návrh nelze přijmout 
s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. 

9.5. Ke dni skončení smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy vyplývající s výjimkou těch závazků obsažených v jejich 
ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále. 

9.6. V případě rozporu mezi smlouvou a těmito PDE VN/VVN mají přednost ustanovení dohodnutá ve smlouvě. 

9.7. Ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu se provozovatel DS a zákazník dohodli, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně 
příslušným soudem, Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích 

 

9.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto PDE VN/VVN či smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají 
platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající  úprava podle 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

9.9. Tyto PDE VN/VVN jsou platné od 1.1.2016. 


