
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

MOTORPAL, a.s., Humpolecká 313/5,  Staré Hory, 587 41 Jihlava, IČ 27622819, DIČ CZ27622819 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5156 

www..motorpal.cz                                                                   motorpal@motorpal.cz                                                                                                                                                            motorpal@motorpal.cz

 

48 

STANDARD  DISTRIBUTORA  PRO  P ŘIPOJENÍ  MO  A  DOM                    
Z  LDS   MOTORPAL, A.S.  

 
1. Účel 

 
• Standard připojení ( dále jen „standard“ ) slouží pro přímé vyřízení žádosti o 

připojení k lokální distribuční soustavě  ( dále jen „LDS“ ) obchodníkem pro 
kategorie zákazníků MO a DOM, a to bez potřeby konzultace a podílu  
provozovatele lokální distribuční soustavy ( dále „PLDS“ ). 

• PLDS dává smlouvou o poskytování služeb ( dále jen „SLA“ ) a tímto 
standardem obchodníkovi oprávnění k vyřízení Smlouvy o připojení k 
distribuční soustavě kategorie MO a DOM podle pravidel uvedených v tomto 
Standardu připojení. 

• V případě, že žádost o připojení k LDS nelze posoudit dle tohoto standardu, 
nebo  pokud má obchodník pochybnosti o možnosti připojení, podstoupí  
žádost o připojení k distribuční soustavě v souladu se smlouvou PLDS, který 
žádost posoudí a stanoví podmínky připojení, včetně vypracování smlouvy o 
připojení k distribuční soustavě.  

 
2. Rozsah platnosti 

 
1. Definice pojm ů a zkratek 

 

Pojem / Zkratka Definice 

Standard připojení podmínky PLDS stanovující kdy je možno sepsat smlouvu o připojení a připojit 
zákazníka k plynárenskému zařízení bez potřeby konzultace s PLDS u zákazníků 
kategorie MO a DOM. 

MO maloodběratel – oprávněný zákazník – fyzická či právnická osoba, která má právo 
zvolit  si dodavatele plynu a má právo přístupu k přepravní soustavě, distribučním 
soustavám,  podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodům a volné akumulaci 
s ročním odběrem do 630 MWh 

DOM domácnost – konečný zákazník, který neodebírá plyn pro jiné účely než pro svou 
vlastní spotřebu  v domácnosti. 

Obchodník obchodník s plynem, který je držitel licence  na obchod s plynem nakupující plyn za  
účelem jeho dalšího prodeje ostatním účastníkům trhu s plynem 

PLDS  provozovatel lokální distribuční soustavy tj. fyzická či právnická osoba, která provozuje 
LDS a je držitelem licence na distribuci plynu, pro účely tohoto standardu také jiný 
subjekt zajišťující na základě smlouvy s držitelem licence na distribuci plynu 
připojování zákazníků k plynárenskému zařízení  

ŘPLDS Řád provozovatele lokální distribuční soustavy 

LDS vzájemně propojený soubor středotlakých a nízkotlakých plynovodů a souvisejících 
technologických objektů, včetně systému řídicí a   zabezpečovací techniky , na kterém  
zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu 
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Pojem / Zkratka Definice 

Plynárenské zařízení plynovody, plynovodní přípojky a technologické objekty s nimi související 

Plynovodní přípojka plynárenské zařízení začínající odbočením z LDS a ukončené před hlavním uzávěrem 
plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka 

OPZ odběrné plynové zařízení pro  jednoho  konečného  zákazníka,  do  něhož se 
uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením 

 
 

2. Popis činností a pravidel 

a) Rozsah uplatn ění standardu 

1) Pro první p řipojování nových OPZ na stávající doposud neaktivov ané 
STL přípojky a to p ři spln ění těchto technických p ředpoklad ů:  

• Plynovodní přípojka je zakreslena (stejně jako celá STL síť) červenou 
barvou 

• Celkový požadovaný hodinový odběr zákazníka uvedený v žádosti   je 
max. 10 m3/h 

2) Pro op ětovné p řipojení OPZ zákazníka na již d říve využívanou STL 
přípojku, p ři sou časném spln ění následujících podmínek: 

• Platnost stávající smlouvy  o připojení byla ukončena (např. neplatič) 
• Po dobu odpojení nedošlo  ke změně technických podmínek připojení 

3) Pro prostou zm ěnu zákazníka na stávajícím odb ěrném míst ě bez 
změny technických podmínek p řipojení: 

• Jedná o změnu identifikačních údajů zákazníka k odběrnému místu, tzv. 
přepis. 

b) Postup uplatn ění standardu obchodníkem 

1) Přijetí žádosti 

• žádost o připojení k LDS je vypracována v písemné podobě a je kompletní  
•  u připojení nového OPZ je žádost doplněna situačním výkresem (kopií 

katastrální mapy) s vyznačením polohy odběrného místa, pro které je   
požadováno připojení 

2)   Ověření spln ění podmínek pro aplikaci standardu  

• kontrola velikosti maximálního hodinového odběru  
• ověření existence přípojky  u PLDS 

3)   Postup realizace smlouvy o p řipojení 

• vytvoření návrhu smlouvy dle vzoru PLDS s následujícími technickými 
údaji:  

         Stanovení velikosti fakturačního měřidla :  
       - u odběrů do 6 m3/hod   - plynoměr  typu G 4 

           - u odběrů od 6-10 m3/hod   - plynoměr  typu G 6 
      Stanovení umístění fakturačního měřidla:  
       - bude určeno  na základě informací v žádosti  
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• zajištění podpisů smlouvy smluvními stranami 
• předání podepsané smlouvy včetně originálu žádosti PLDS k archivaci. 

 
3. Související dokumentace 

 
 Pro  práci se standardem připojení  obdrží obchodník následující dokumentaci:  

• manuál pro práci  
• pokyny pro stanovení velikosti měřidla 
• připojování nových zákazníků 

 
 

4. Závěrečná ustanovení 
  

Tento metodický pokyn nabývá platnosti dnem schválení ŘPLDS. 
 
 


