
Příloha č. 3 
 

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě 
 

1. Všeobecné podmínky připojení k distribuční soustavě 
 
1.1 Formulář žádosti o připojení je v elektronické podobě na internetových stránkách 

PDS. 
1.2 Za nedílnou součást žádosti o připojení je považován situační výkres (kopie 

katastrální mapy) s vyznačením polohy OM/PM, pro které je požadováno připojení 
včetně vyznačení hranic veřejně přístupných a veřejně nepřístupných pozemků 
v trase předpokládaného plynovodu a přípojky s uvedením měřítka. 

1.3 Lhůta pro vyjádření PDS k žádosti o připojení začíná běžet dnem doručení řádně 
zpracované žádosti o připojení. 

1.4 PDS zašle žadateli písemný návrh podmínek připojení, tj. smlouvu o připojení, která 
v přílohách, jako neoddělitelných částech smlouvy o připojení, obsahuje technické 
předpoklady a způsob 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 o 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 PDS osobně a toto neprovedl, je PDS v poslední den lhůty pro 
vyjádření oprávněn odeslat návrh podmínek připojení poštou. 

1.5 V případě zamítnutí žádosti o připojení je PDS povinen zaslat žadateli písemně 
důvody zamítnutí, a to do 30 dnů. 

1.6 Žadatel je povinen zaslat PDS podepsaný návrh smlouvy o připojení nejpozději do 
12 měsíců od data doručení podmínek připojení žadatele. 

1.7 PDS ve smlouvě o připojení stanovuje technické a obchodní podmínky připojení. 
Zejména jde o: 

- Místo připojení OM/PM k distribuční soustavě 
- Materiál plynovodu/přípojky a způsob připojení 
- Tlakovou úroveň místa připojení 
- Umístění HUP 
- Typ a umístění měřícího zařízení a způsob měření distribuovaného množství 

plynu 
- Způsob majetkoprávního vypořádání nově budovaného plynárenského 

zařízení 
- Práva a povinnosti zákazníka a PDS 
- Podmínky připojení a odpojení OM/PM k distribuční soustavě 

1.8 V případě změny zákazníka na stávajícím OM zpracovává návrh smlouvy o 
připojení PDS na základě údajů z informačního systému PDS. 

1.9 V případě obnovy připojení konečného zákazníka po předchozím odpojení se 
postupuje zejména dle odstavců 1.5; 1.6 a 1.7 

 
 
 
 
 

 


