
Připojení odběrného místa, které už dřív k síti připojené bylo, zabere většinou 1,5 - 3 měsíce. Co vás v jeho průběhu 
čeká a jak dlouho trvají jednotlivé kroky? Projděte si našeho průvodce připojením a dozvíte se, jak to ve většině případů 
probíhá.

Nejdřív podáte žádost o připojení

My žádost posoudíme a pošleme vám
návrh Smlouvy o připojení

Uzavřeme spolu Smlouvu o připojení

Připravíte svoje odběrné místo na připojení
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Zařídíme do 30 dní.

Nejrychlejší a nejpohodlnější je vyplnit žádost
online.

Zákazníci zvládají
zpravidla do 14 dnů.

Zákazníci zvládají
zpravidla do 14 dnů.

Na schválení žádosti máme ze zákona 30 dní,
ale většinou to zvládneme daleko rychleji.
Poštou vám hned na to pošleme návrh 
Smlouvy o připojení, ve kterém najdete:
• informace o termínu připojení,
• podmínky přípravy vašeho odběrného místa
• pokud bude třeba i výši podílu na oprávněných 

nákladech a způsob, jak ho zaplatit.

Jakmile od nás dostanete návrh Smlouvy,
podepíšete ho a pošlete zpátky k nám. Máte
na to celých 30 dní. Pokud máte platit podíl na
oprávněných nákladech, teď je ten správný čas
poslat ho na náš účet. Udělejte to prosím co 
nejdříve. 

• Domluvíte se s elektrikářem, kterého si sami 
vyberete, na přípravě vašeho odběrného místa 
podle podmínek ve Smlouvě o připojení.

• Když je hotovo, sjednáte si revizního technika, 
který udělá revizi připojovaného zařízení 
a vystaví revizní zprávu. 

• Abychom vám to ulehčili, máme pro vás 
formulář výpisu z revizní zprávy. Ten může 
nahradit revizní zprávu při uzavření Smlouvy  
o sdružených službách dodávky s dodavatelem.

Uzavřete smlouvu s dodavatelem

Nakonec vám nainstalujeme elektroměr
a vy můžete poprvé cvaknout vypínačem
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Zákazníci zvládají
zpravidla do 14 dnů.

Zařídíme do
5 pracovních dnů.

• Vyberete si vhodného dodavatele elektřiny  
a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených 
službách dodávky.

• Jakmile se nám váš dodavatel ozve, spojíme 
se s vámi, abychom si spolu domluvili termín 
instalace elektroměru.

Připojení odběrného místa

https://www.egd.cz/sites/default/files/2021-01/0121_D09.pdf

