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I. Úvodní ustanovení 
1) Provozovatel lokální distribuční soustavy - společnost Prosek Energo s.r.o., 

se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27908704, DIČ 
CZ27908704, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 125749 [dále jen „Provozovatel lokální distribuční 
soustavy“ nebo také „Provozovatel LDS“], je podle zákona č. 458/2000 Sb.,o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon) [dále jen „EZ“] držitelem licence na distribuci elektřiny č. 
120806518, vydané dne 22.10.2008 Energetickým regulačním úřadem [dále 
jen „ERÚ“]. 

2) Provozovatel LDS za účelem zajištění rovného přístupu účastníků trhu 
s elektřinou k zařízení lokální distribuční soustavy vydává tyto Obecné 
podmínky distribuce elektřiny v lokální distribuční soustavě [dále jen 
„OPDLDS“] podle EZ a souvisejících příslušných právních předpisů a 
technických norem. 

3) OPDLDS upravují obchodní a technické podmínky zajištění distribuce a 
souvisejících služeb provozovatelem LDS.  

4) OPDLDS vydané ve smyslu ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném znění, jsou nedílnou součástí Smlouvy o 
distribuci elektřiny, kterou uzavírá provozovatel LDS s dalším účastníkem trhu 
s elektřinou (dále jen „Smlouva“).  

5) Pro účely těchto OPDLDS  a Smlouvy se ZÁKAZNÍKEM rozumí druhá 
smluvní strana Smlouvy, tedy buď zákazník, výrobce, nebo obchodník s 
elektřinou.  

6) ZÁKAZNÍK má právo na připojení svých odběrných elektrických nebo 
energetických zařízení k LDS a právo na dopravu dohodnutého množství 
elektřiny.  

7) Předmětem Smlouvy je závazek provozovatele LDS k poskytnutí distribuce 
elektřiny do odběrného nebo předávacího místa (dále jen „OPM“) a 
souvisejících služeb dle příslušného právního předpisu (dále jen „distribuce 
elektřiny“) a závazek ZÁKAZNÍKA zaplatit za distribuci elektřiny provozovateli 
LDS regulovanou cenu ve výši dle platného cenového rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“).  

8) V případě, že obchodník s elektřinou zajišťuje dodávku elektřiny 
ZÁKAZNÍKOVI prostřednictvím smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny, uzavře provozovatel LDS s tímto obchodníkem Rámcovou smlouvu 
o distribuci elektřiny. Rámcovou smlouvou o distribuci elektřiny se rozumí 
Smlouva pro více odběrných nebo předávacích míst zákazníků obchodníka s 
elektřinou.  

9) Terminologie a odborné názvy používané v OPDLDS a Smlouvě vycházejí 
zejména z pojmů definovaných v zákoně č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
v platném znění (dále jen „Zákon“) a v souvisejících právních předpisech.  

10) OPPLDS jsou jinak k dispozici na kontaktních místech Provozovatele LDS a 
na stránkách http://prosekenergo.eneng.cz 

 
II. Podmínky poskytování distribuce elektřiny  
1) Distribuce elektřiny je poskytována na základě a v souladu se Zákonem, 

prováděcími právními předpisy a Pravidly provozování lokální distribuční 
soustavy (dále jen PPLDS).  

2) Distribuce elektřiny do OPM může být realizována pouze tehdy, je-li OPM 
připojeno k lokální distribuční soustavě provozovatele LDS v souladu s EZ, 
prováděcími právními předpisy a PPLDS. Distribuce elektřiny do OPM 
zákazníka může být realizována pouze v případě, že má zákazník zajištěnou 
dodávku elektřiny od obchodníka s elektřinou.  

3) Smlouva se uzavírá na základě žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny, 
kterou předkládá ZÁKAZNÍK provozovateli LDS, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným 
termínem zahájení distribuce elektřiny, a to pro každé OPM zvlášť. V případě 
uzavírání Smlouvy v procesu změny dodavatele se žádost podává v 
termínech dle příslušného právního předpisu. Pro podání žádosti použije 
ZÁKAZNÍK příslušný formulář provozovatele LDS.  

4) Obchodník s elektřinou prohlašuje, že pro uzavření Smlouvy pro OPM 
zákazníka má souhlas tohoto zákazníka.  

5) Za sjednané množství elektřiny se pro účely Smlouvy považuje skutečně 
dopravené a odebrané množství elektřiny v OPM.  

6) Distribuce elektřiny dle Smlouvy je splněna přechodem elektřiny z LDS 
provozovatele LDS v předávacích místech. Předávací místa jsou ve smyslu 
příslušného právního předpisu místy předání a převzetí elektřiny mezi 

provozovatelem LDS a ZÁKAZNÍKEM, ve kterých dochází k přechodu 
veškerých vlastnických práv k dodané elektřině prostých jakýchkoli nároků 
třetích osob a k přechodu nebezpečí škody.  

7) Provozovatel LDS započne s distribucí elektřiny ve lhůtě uvedené v žádosti o 
poskytnutí distribuce, pokud byly splněny všechny podmínky pro zahájení 
dodávky elektřiny podle příslušných právních předpisů a ZÁKAZNÍK uzavřel s 
provozovatelem LDS Smlouvu.  

 
III. Práva a povinnosti smluvních stran  
1) Provozovatel LDS se zavazuje poskytnout distribuci sjednaného množství 

elektřiny do OPM uvedeném ve Smlouvě a zajistit další regulované služby v 
kvalitě podle EZ a prováděcích právních předpisů a podle PPDS.  

2) Provozovatel LDS se zavazuje zajistit v OPM rezervovaný příkon ve výši 
sjednané ve Smlouvě. 

3) ZÁKAZNÍK se zavazuje zaplatit za distribuci elektřiny cenu stanovenou 
příslušným právním předpisem („regulovaná cena“), ve výši podle platného 
cenového rozhodnutí ERÚ.  

4) V OPM může být provozován vlastní zdroj energie, který je přímo propojen 
s lokální distribuční soustavou, pouze po dohodě s provozovatelem LDS, při 
splnění podmínek stanovených provozovatelem LDS.  

 
IV. Měření dodávek elektřiny  
1) Měření dodávek elektřiny zajišťuje provozovatel LDS vlastním měřicím 

zařízením. Provozovatel LDS zajišťuje na svůj náklad udržování a pravidelné 
ověřování správnosti měření včetně měřicích transformátorů. Měření pro 
účely Smlouvy, jakož i předávání výsledků měření, je provozovatel LDS 
povinen provádět v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a 
podle PPLDS.  

2) Způsob měření, typ a umístění měřicího zařízení a převody měřicích 
transformátorů určí provozovatel LDS v závislosti na velikosti rezervovaného 
příkonu a charakteru odběru elektřiny v OPM.  

3) ZÁKAZNÍK zajistí úpravu OPM pro instalaci měřicího zařízení v souladu s 
podmínkami obsaženými v PPLDS a ve smlouvě o připojení. Měřicí 
transformátory, spojovací vedení, měřicí skříně včetně jejich vybavení a 
komunikační linka jsou součástí OPM a ZÁKAZNÍK nebo výrobce uhradí 
veškeré náklady na jejich pořízení a instalaci, pokud se obě smluvní strany 
nedohodnou jinak. Při změně rezervovaného příkonu je provozovatel LDS 
oprávněn požadovat změnu parametrů měřicího zařízení v OPM na hodnotu 
odpovídající rezervovanému příkonu.  

4) ZÁKAZNÍCI a výrobci jsou povinni umožnit provozovateli LDS přístup k 
měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za 
účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího 
zařízení.  

5) Množství elektrické energie se vyjadřuje číselně v MWh a elektrický výkon v 
MW.  

6) ZÁKAZNÍCI a výrobci jsou povinni závady na měřicích zařízeních, včetně 
porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci, které zjistí, neprodleně 
oznámit provozovatel LDS. Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení 
provozovatele LDS se zakazuje.  

7) ZÁKAZNÍCI, výrobci a obchodníci s elektřinou mohou se souhlasem 
provozovatele LDS pro vlastní potřebu a na svůj náklad osadit vlastní 
kontrolní měřicí zařízení. Toto měřicí zařízení musí být umístěno v měřené 
části odběrného zařízení a musí být zřetelně označeno.  

8) Pravidelné odečty měřicího zařízení pro účely vyhodnocení a vyúčtování 
dodávek a odběru elektřiny provádí provozovatel LDS v termínech dle 
Smlouvy. U odběrných míst s měřením typu B a S je základní interval pro 
odečet 1 měsíc. U odběrných míst s měřením typu C je odečet měřicího 
zařízení proveden minimálně jednou za kalendářní rok.  

 
 
 
V. Fakturace a placení  
1) Zajištění distribuce a souvisejících služeb dodávky dle Smlouvy, jakož i další 

případné platby dle Smlouvy, hradí ZÁKAZNÍK, který není plátce DPH, na 
základě platebního předpisu (dále jen „faktura“) a ZÁKAZNÍK, který je plátcem 
DPH, na základě daňového dokladu vystaveného podle příslušného právního 
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předpisu (dále jen „faktura“). Fakturační období je vymezeno odečty měřicího 
zařízení na OPM. Faktura se vystavuje po příslušném fakturačním období. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum odečtu měřicího zařízení.  

2) Faktury vystavené ze strany provozovatele LDS, týkající se úhrad distribuce a 
souvisejících služeb, jsou splatné u odběrů z napěťové hladiny nn do čtrnácti 
(14) dnů od data vystavení faktury.  

3) ZÁKAZNÍK se zavazuje na úhradu předpokládané odebrané, ale dosud 
nevyfakturované elektřiny, platit ve prospěch provozovatele LDS zálohy, 
pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Zálohy se platí na základě 
rozpisu záloh oznámených ZÁKAZNÍKOVI na faktuře. Uhrazená záloha se 
odečte v následujícím vyúčtování za příslušné fakturační období. Rozdíl mezi 
zálohou a skutečnou cenou dodávky se vyrovná na základě vystavené faktury 
s tím, že doplatek ZÁKAZNÍK uhradí v předepsaném termínu splatnosti a 
případné přeplatky použije provozovatel LDS k úhradě záloh na další období 
nebo je vrátí ZÁKAZNÍKOVI (příkazem k úhradě) na jeho účet.  

4) Výše zálohy se stanoví způsobem sjednaným ve Smlouvě, a to buď podle 
skutečně dosažených hodnot dodávek elektřiny ve srovnatelném období 
předchozího roku nebo předminulého měsíce, předcházejícího fakturačního 
období nebo podle pevné částky nebo podle stálé zálohy sjednané v rámci 
kauce. Frekvence záloh je sjednána ve Smlouvě.  

5) U odběrů z napěťové hladiny nn jsou zálohy splatné v termínech podle 
rozpisu záloh oznámených ZÁKAZNÍKOVI na faktuře.  

6) Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního klidu, posouvá se 
splatnost faktury na nejbližší následující pracovní den. Termínem úhrady se 
rozumí datum připsání částky na účet příjemce.  

7) Pro ZÁKAZNÍKA, který je plátce DPH, se k zaplacené záloze vystavuje 
daňový doklad podle příslušného právního předpisu.  

8) Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování distribuce nesprávným odečtem, 
použitím nesprávné sazby, početní chybou apod., mají ZÁKAZNÍK a 
provozovatel LDS nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. V 
případě chybného vyúčtování distribuce uplatní ZÁKAZNÍK písemně 
reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne 
splatnosti příslušného vyúčtování, ve kterém se reklamovaná skutečnost 
projevila. Provozovatel LDS reklamaci přezkoumá a výsledek písemně 
oznámí ZÁKAZNÍKOVI do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci 
obdržel. Je-li na základě reklamace vystaven opravný daňový doklad 
(opravná faktura), považuje se současně za informaci o výsledku reklamace.  

9) V případech, kdy je reklamace upravena příslušným právním předpisem o 
kvalitě dodávek elektřiny, postupuje se v souladu s tímto právním předpisem.  

10) Platby se provádějí bezhotovostně v tuzemské měně, není-li mezi smluvními 
stranami dohodnuto jinak. Bezhotovostní platby se provádějí z účtů vedených 
v Kč u peněžních ústavů působících na území České republiky. Pokud 
ZÁKAZNÍK poukáže platbu s nesprávným variabilním nebo konstantním 
symbolem, nebo ji poukáže s jiným bankovním spojením, než je uvedeno na 
faktuře, může mu provozovatel LDS platbu vrátit a účtovat příslušnou částku z 
prodlení splatné pohledávky až do obdržení správně umístěné platby.  

11) Provozovatel LDS má právo účtovat ZÁKAZNÍKOVI náklady za úkony 
spojené s plněním Smlouvy, které vyvolal ZÁKAZNÍK nebo které vznikly z 
důvodů na jeho straně.  

 
VI. Omezení a přerušení dodávek  
1) Provozovatel LDS má právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu 

dodávky elektřiny v OPM v případech stanovených EZ. Omezením nebo 
přerušením dodávek elektřiny v těchto případech nevzniká ZÁKAZNÍKOVI, 
ani jinému účastníkovi trhu s elektřinou, právo na náhradu škody a ušlého 
zisku.  

2) Obchodník s elektřinou má právo požádat v termínech dle příslušného 
právního předpisu o přerušení dodávky elektřiny do OPM ZÁKAZNÍKA v 
případech, kdy se ZÁKAZNÍK dopustí neoprávněného odběru podle EZ. 
Distribuce elektřiny do OPM ZÁKAZNÍKA bude v těchto případech obnovena 
na základě žádosti obchodníka s elektřinou. Pro podání žádostí o 
přerušení/obnovení dodávky elektřiny použije obchodník s elektřinou  
příslušný formulář Provozovatele  LDS.  

3) V případě přerušení/obnovení dodávky elektřiny na žádost obchodníka s 
elektřinou je obchodník s elektřinou povinen uhradit Provozovateli LDS 
náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky. Výše nákladů je 
stanovena dle §10a vyhlášky ERÚ č. 51/2006 Sb. v platném znění. 

  
VII. Neoprávněný odběr a neoprávněná distribuce  
1) Neoprávněný odběr a neoprávněná distribuce jsou definovány EZ.  

2) Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru a při 
neoprávněné distribuci stanoví příslušný právní předpis.  

 
VIII. Náhrada škody  
1) Každá smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Smluvní strany se zbaví 
odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných Smlouvou 
v případě, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí.  

2) Pro účely Smlouvy rozumí smluvní strany pod pojmem „vyšší moc“ takovou 
mimořádnou a neodvratitelnou událost nebo okolnost, která nastala nezávisle 
na vůli povinné strany, která nemohla být při uzavření Smlouvy předvídána a 
jejíž následky brání smluvní straně v úplném či částečném plnění závazků 
podle Smlouvy, jako například válka, teroristické akce, blokáda, sabotáž, 
požár velkého rozsahu nebo živelná pohroma.  

 
IX. Řešení sporů  
1) Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat tak, aby případné spory 

vyplývající ze Smlouvy byly urovnány smírnou cestou. Zavazují se postupovat 
tak, aby situace byla objektivně vyřešena a k dosažení tohoto cíle si 
poskytovat potřebnou součinnost.  

2) Kterákoliv strana je oprávněna předložit spor k rozhodnutí ERÚ v případech, 
kdy je dána příslušnost tohoto úřadu dle EZ. Spory mezi smluvními stranami 
jsou s konečnou platností řešeny před věcně a místně příslušným soudem.  

 
X. Ukončení smlouvy  
1) ZÁKAZNÍK je oprávněn požádat provozovatele LDS o ukončení distribuce do 

OPM, a to nejméně 30 dní předem, pokud se ZÁKAZNÍK a provozovatel LDS 
nedohodnou jinak. Účinnost Smlouvy pro OPM, pro které ZÁKAZNÍK požádal 
o ukončení distribuce, skončí ke dni konečného odečtu měřicího zařízení 
v OPM, případně ke dni odebrání měřícího zařízení. Pokud nebude 
provozovateli LDS umožněno provedení konečného odečtu, trvá Smlouva až 
do okamžiku odečtu v náhradním termínu.  

2) V případě, že dochází k ukončení distribuce dle písm. 1) tohoto článku a 
zároveň k převodu dodávky v OPM (tj. místo stávajícího ZÁKAZNÍKA  bude 
odebírat v OPM elektřinu nový ZÁKAZNÍK) požádá ZÁKAZNÍK o převod OPM 
na nového ZÁKAZNÍKA s uvedením stavu měřícího zařízení ke dni převodu.  

3) Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného či 
opakovaného porušení Smlouvy.  

4) Smlouva skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.  

5) V případě, že Smlouvu uzavřel pro OPM ZÁKAZNÍKA obchodník s elektřinou 
se souhlasem ZÁKAZNÍKA, skončí účinnost Smlouvy písemným prohlášením 
tohoto ZÁKAZNÍKA, kterým se dále vzdává práva na zajištění distribuce 
elektřiny do OPM. O této skutečnosti provozovatel LDS informuje obchodníka 
s elektřinou.  

6) Pokud ZÁKAZNÍK trvale opustil OPM, pak účinnost Smlouvy končí odebráním 
měřicího zařízení nebo uzavřením nové Smlouvy pro toto OPM. O této 
skutečnosti Provozovatel LDS informuje příslušného obchodníka s elektřinou.  

 
XI. Doručování  
1) Pro písemný styk lze použít způsob odeslání dopisu, osobní předání 

písemnosti, faxovou zprávu nebo elektronickou zprávu, a to na kontaktní 
osoby a adresy. Kontaktní adresy, telefony či faxová čísla a e-mailové adresy 
jsou uvedeny ve Smlouvě.  

2) Písemnosti týkající se vzniku, změn a zániku smluvního vztahu podle 
Smlouvy musí být doručeny držitelem poštovní licence formou dopisu na 
kontaktní osoby a kontaktní adresu druhé strany podle Smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud není ve Smlouvě uvedena kontaktní 
adresa, doručují se tyto písemnosti na adresu sídla/místa podnikání/bydliště 
ZÁKAZNÍKA nebo Provozovatel LDS. Při zachování stejných zásad je možné 
i osobní doručení písemností s písemným potvrzením převzetí.  
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3) Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi je splněna, jakmile 
adresát písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence 
vrácena odesílateli jako nedoručitelná a adresát svým jednáním nebo 
opomenutím doručení zmařil (např. neoznámení změny kontaktní adresy 
druhé smluvní straně). Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát 
přijetí písemnosti odmítne.  

 
XII. Závěrečná ustanovení  
1) Další podmínky či podmínky odchylující se od OPDLDS sjednají obě smluvní 

strany ve Smlouvě. V případě rozporů mezi ujednáními v OPDLDS a 
ujednáními ve Smlouvě mají přednost ujednání Smlouvy.  

2) Ve věcech neupravených OPDLDS a Smlouvou se postupuje dle příslušných 
právních předpisů. Ukáže-li se, nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy 
nebo OPDLDS neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy a OPDLDS v platnosti a zbývající obsah Smlouvy a OPDLDS bude 
nahrazen příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.  

3) Provozovatel LDS  je oprávněn OPDLDS měnit (novelizovat), popř. je 
nahradit novými. Současně bude Provozovatel LDS Zákazníka o novelizaci 
(nových) OPDLDS vhodným způsobem informovat a to nejméně 30 dnů před 
nabytím jejich účinnosti a současně zákazníka poučit o jeho právu na 
odstoupení od smlouvy. Zákazník je povinen se s novelizovanými (novými) 
OPDLDS seznámit. Neprojeví-li Zákazník alespoň 10 dnů přede dnem 
účinnosti novelizovaných (nových) OPDDS s nimi písemný nesouhlas, stávají 
se novelizované (nové) OPDLDS závazné pro další smluvní vztah dle 
Smlouvy. Vyjádří-li Zákazník v uvedené lhůtě svůj nesouhlas s novelizací 
(novými) OPDLDS a nedohodne-li se s provozovatelem LDS jinak, je 
kterýkoliv Účastník oprávněn od Smlouvy odstoupit, nejpozději však do dne 
účinnosti novelizovaných (nových) OPDLDS; nebude-li od Smlouvy v 
uvedené lhůtě odstoupeno, stávají se novelizované (nové) OPDLDS ode dne 
jejich účinnosti závazné pro další smluvní vztah podle Smlouvy. Písemný 
nesouhlas učiněný v souladu s tímto ustanovením, popř. odstoupení, 
představuje pro účastníky Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení 
nesouhlasu ZÁKAZNÍKA se změněnými (novými) OPDLDS. 

4) S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

5)  ZÁKAZNÍK je povinen oznámit provozovatel LDS neprodleně, nejpozději 
však do 15 dnů, případné změny údajů obsažených ve Smlouvě, které nemají 
vliv na její obsah (např. změny identifikačních a kontaktních údajů). 
Neoznámení jde k tíži ZÁKAZNÍKA.  

 

 
Schválil dne: 15. prosince 2012                                                      
 
Ing. Lucia Kryštofová – jednatelka 


