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Objednatel:  Zhotovitel:  

Protokol ke smlouvě č.:  Účinnost smlouvy:  

Vlastník/provozovatel EZ: Odpovědná osoba za EZ: 

  

Označení EZ Název EZ  Adresa EZ 

   

Kategorie EZ  GPS   

Vymezení EZ  
Součásti EZ Typ Počet/délka Specifikace/výrobní číslo 

    
 

Kontaktní osoby a kontakt na hlášení poruch na EZ 

Hlášení poruch a havárií Centrální energetický dispečink ČEZ ES - tel. +420 596 903 773, +420 800 221 111 

Sběrný e-mail oddělení PDZ pdz.es@cez.cz 

Technické a smluvní dotazy  

 

Seznámení zhotovitele (v rozsahu níže uvedené osnovy): 

• dislokace zařízení - vstup, únikové cesty, kabelové kanály 

• technologie zařízení dle popisu – transformátory, rozvaděče, vypínače, ochrany, jističe, měniče a způsob obsluhy 
zahrnující úkony spojené s provozem zařízení  

• zapojení předmětného zařízení (jednopólové schéma) s momentálním provozním stavem (blokace, deblokace,.) 

• BOZP včetně stanovených rizik, PO, OŽP 

• místní provozní předpisy zařízení provozovatele:    

• Zvláštnosti zařízení (náhradní zdroj): Nejsou 

• Zakázané činnosti (vypsat jmenovitě): Nejsou 
 

Pověření zaměstnanců zhotovitele k činnostem na převzatém EZ: 

Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelé zhotovitele, kteří mají potřebné osvědčení a splňují kvalifikační požadavky dle vyhl. č. 

50/1978 Sb., jsou objednatelem pověřeni k provádění činností: 

• v rozsahu a rámci služeb uvedených v Příloze č.1, čl.A., smlouvy č.  

• manipulace na výše uvedených jistících prvcích 
 

Seznam dokumentů přijatých zhotovitelem do úschovny: 

Místní provozní pravidla (MPP) ANO / NE Výchozí nebo platná periodická revizní zpráva ANO / NE 

Jednopólové schéma zapojení ANO / NE Požadavek zácviku zhotovitele na provádění obsluhy a údržby EZ ANO / NE 

 

Typ předaných klíčů Počet klíčů Umístění klíčů(místo) Přístup do EZ 

    

Zajištění plombou Umístění plomby / Součást pod plombou 

ANO / NE  

Kontaktní osoby a telefon pro oznámení provádění plánovaných ŘPU a manipulací: 

 
 

Zhotovitel přebírá EZ bez výhrad Datum převzetí 

ANO / NE  
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Výhrady zhotovitele 

 

Ostatní ujednání 

V případě ukončení smlouvy č. ………………je EZ automaticky předáno zpět objednateli. 
 

Zástupce Příjmení a jméno Telefon Podpis 

    

    

 


