
Příloha č. 2 

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 

1.     Obecné podmínky 

Obecné podmínky připojení odběratelů, dalších LDS, zásobníků a výroben plynu se 

řídí [L4] a [L5] v aktuálním znění. Připojovaná plynová zařízení musí splňovat požadavky 

bezpečnosti, technických norem a normologických standartů. 

2. Smluvní podmínky 

 

2.1 Žádost o připojení 

Připojení k LDS je možné pouze na základě správně vyplněné žádosti o 

připojení. Tato žádost se podává písemnou formou, její formulář je k dispozici ke 

stažení na webu PLDS (www.spravainzenyrskychsiti.cz) a musí být doručena na 

adresu PLDS uvedenou v záhlaví žádosti. Obchodník s plynem dokládá k žádosti 

plnou moc k zastupování odběratele. 

V případě neúplné nebo nesprávně vyplněné žádosti bude žadatel vyzván 

k odstranění nedostatků ve lhůtě do 10 pracovních dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 

následujícícho dne po doručení žádosti PLDS. Tuto lhůto lze v odůvodněných 

případech po dohodě s LDS úměrně prodloužit. 

Není-li možné z jakéhokoliv důvodu připojit k LDS zařízení žadatele, bude 

tento neprodleně obeznámen s touto skutečností a bude mu sdělen důvod, přičemž je 

na zvážení PLDS, zda nelze připojit žadatele jiným způsobem. V tomto případě 

postupuje PLDS opět dle [L4]. 

 

2.2 Specifikace zákazníků 

Zákazník nebo plnou mocí pověřený obchodník s plynem podává u PLDS 

vedle žádosti o připojení i žádost o rezervaci distribuční kapacity jak je uvedeno 

v Provozním řádu. Žádost o uzavření smlouvy o připojení je požadována z důvodu 

úprav práv a povinností vzniklých připijením k LDS v souladu s [L1].  

Dochází-li u zákazníka ke změně dodavatele plynu anebo se změní 

kategorizace odběru , není nutno měnit či vystyvovat novou smlouvu o připojení, 

zůstávají-li v platnosti technická specifikace OM. 

V případě obnovené dodávky plynu po dočasném odpojení měřidla např. 

z důvodu neoprávněného odběru plynu připojí PLDS OM zákazníka k LDS po úhardě 

dluhu a stanovených sankcích po prokázání technické způsobilosti připojených 

odběrových zařízení revizní zprávou vyhotovenou po odebrání měřícícho zařízení. 

http://www.spravainzenyrskychsiti.cz/


2.3. Připojení další LDS ke stávající LDS 

K připojení další LDS na stávající LDS je nutno budoucím provozovatelem 

nové LDS předložit písemnou žádost PLDS  jejíž formulář je k dispozici na webu 

PLDS. Na základě této žádosti bude vyhotovena individuální Smlouva o podmínkách 

provozu propojených plynárenských soustav nahrazující smlouvu o připojení k LDS. 

Tato smlouva upravuje vztahy mezi PLDS a provozovatelem navazující připojené 

LDS k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a stanovuje technické podmínky 

připojení, způsobu měření a vyhodnocování předávaného plynu v PM mezi 

soustavami, výměnu informací a dispečerské řízení propojených soustav. 

Provozovatel připojené LDS poskytne kontakt na svůj nepřetržitý technický 

dispečink a odsouhlasí způsob rychlého předávání informací o náhkých situacích v síti 

v souladu s Dispečerským řádem plynárenské soustavy ČR. 

 

3. Připojení výrobny nebo zásobníku plynu 

Specifikace připojení výrobny nebo zásobníku plynu jsou upraveny v přílohách [L4]. 

Žádost o připiení na k dispozici na webu PLDS, písemnou žádost je třeba doručit na adresu 

PLDS uvedenou v záhlaví žádosti. Výrobce plynu nebo provozovatel zásobníku zajistí splnění 

specifických podmínek pro připojení jejich zařízení k LDS k zajištění bezpečnosti a 

spolehlivosti provozu LDS. Kvalita ddávaného plynu musí být v souladu s parametry 

stanovenými v Příloze 3 Provozní řádu PLDS. 

Výrobce nebo provozovatel zásobníku poskytne kontakt na svůj nepřetržitý technický 

dispečink a odsouhlasí způsob rychlého předávání informací o náhkých situacích v síti 

v souladu s Dispečerským řádem plynárenské soustavy ČR. 

 

 

 

 


