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Příloha č. 2 
 

Obecné podmínky p řipojení k distribu ční soustav ě 
 

1. Všeobecné podmínky p řipojení k distribu ční soustav ě 
1.1. PLDS uzavře smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „smlouva o 
připojení“) s každým, kdo o připojení požádá a splní technické a obchodní podmínky 
připojení. 
1.2. Smlouva o připojení je uzavírána v souladu s vyhláškou MPO č. 251/2001 Sb. (dále 
jen „Pravidla provozu“). 
1.3. Žádost o připojení k distribuční soustavě (dále jen „žádost o připojení“) podává 
konečný zákazník nebo obchodník s plynem na základě plné moci, výrobce, 
provozovatel RDS, provozovatel LDS (dále jen „žadatel“). Žadatel předloží PLDS 
písemnou žádost o připojení. 
1.4. Formulář příslušné žádosti o připojení je v elektronické podobě na internetových 
stránkách PLDS. 
1.5. Pokud PLDS po doručení žádosti o připojení vyhodnotí předložené údaje jako 
neúplné požádá žadatele o opravu či doplnění žádosti o připojení. 
1.6. Za nedílnou součást žádosti je považován situační výkres (kopie katastrální mapy) s 
vyznačením polohy OM/předávacího místa, pro které je požadováno připojení, včetně 
vyznačení hranic veřejně přístupných a veřejně nepřístupných pozemků v trase 
předpokládaného plynovodu a přípojky s uvedením měřítka. 
1.7. Pro identifikaci umístění OM/předávacího místa v dokumentaci PLDS předkládá 
žadatel situaci širších vztahů, zejména při umístění v extravilánu obce. 
1.8. Lhůta pro vyjádření PLDS k žádosti o připojení začíná běžet dnem doručení řádně 
zpracované žádosti o připojení. 
1.9. PLDS zašle žadateli písemný návrh podmínek připojení, tj. smlouvu o připojení, 
která v přílohách, jako neoddělitelných součástech smlouvy o připojení, obsahuje 
technické předpoklady a způsob připojení (dále jen „podmínky připojení“), a to do 30 dnů 
od přijetí žádosti o připojení. V případech, kdy je pro posouzení žádosti o připojení nutný 
přepočet kapacity distribuční soustavy, se lhůta pro vyjádření prodlužuje na 60 dnů. O 
prodloužení lhůty bude žadatel písemně informován do 30 dnů od přijetí žádosti o 
připojení. Pokud žadatel v žádosti o připojení požádal o možnost převzetí návrhu 
podmínek připojení od PLDS osobně a toto neprovedl, je PLDS v poslední den lhůty pro 
vyjádření oprávněn odeslat návrh podmínek připojení poštou. 
1.10. Vzor standardní smlouvy o připojení je na internetových stránkách PLDS. 
1.11. V případě zamítnutí žádosti o připojení, je PLDS povinen zaslat žadateli písemně 
důvody zamítnutí, a to ve lhůtě uvedené v bodě 1.9. 
1.12. Žadatel je povinen zaslat PLDS podepsaný návrh smlouvy o připojení bez 
provedení jakýchkoli změn a dodatků do 180 dnů od data doručení podmínek připojení 
žadateli. 
1.13. PDS ve smlouvě o připojení stanovuje technické a obchodní podmínky připojení. 
Zejména jde o: 

� místo připojení OM/předávacího místa k distribuční soustavě 
� předpokládaný termín připojení k distribuční soustavě 
� materiál plynovodu/přípojky a způsob připojení 
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� tlakovou úroveň místa připojení 
� typ a umístění hlavního uzávěru plynu 
� typ a umístění regulátoru plynu 
� typ a umístění měřícího zařízení a způsob měření distribuovaného 

množství plynu 
� způsob majetkoprávního vypořádání nově budovaného plynárenského 

zařízení 
� podmínky provozu OM/předávacího místa 
� podmínky připojení a odpojení OM/předávacího místa. 
 

2. Specifika p řipojení regionální distribu ční soustavy (RDS) / lokální distribu ční 
soustavy (LDS) 

2.1. Pro připojení LDS k distribuční soustavě RDS je smlouva o připojení nahrazena 
smlouvou o propojení distribučních soustav. 
2.2. Smlouva o propojení distribučních soustav upravuje vzájemné vztahy PRDS a PLDS 
k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu propojených soustav, stanovuje zejména 
technické podmínky připojení, podmínky a způsob měření a vyhodnocování zemního 
plynu předávaného v předávacím místě mezi distribuční soustavou RDS a distribuční 
soustavou LDS, výměnu informací a dispečerské řízení propojených soustav. 
2.3. PRDS je povinen poskytnout kontakt na nepřetržitý technický dispečink, který 
odpovídá za dispečerské řízení jeho distribuční soustavy a zajistí spolupráci s 
dispečinkem PLDS v souladu s Dispečerským řádem plynárenské soustavy ČR. 
 

3. Specifika p řipojení výrobce plynu 
3.1. Výrobce zajistí splnění technických podmínek připojení a provoz připojených 
zařízení tak, aby nedošlo k překročení provozních parametrů distribuční soustavy PLDS. 
3.2. Kvalita plynu předávaná do distribuční soustavy PLDS musí splňovat kvalitativní 
parametry uvedené v Příloze č. 1. 
3.3. Výrobce na svůj náklad zajistí kontrolu kvality plynu. 
3.4. Výrobce je povinen poskytnout kontakt na nepřetržitý technický dispečink, který 
odpovídá za dispečerské řízení výroby plynu a zajistí spolupráci s dispečinkem PLDS v 
souladu s Dispečerským řádem plynárenské soustavy ČR. 

 


