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IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy 

Provozovatel:  FONERGY SERVICES s.r.o. 

Adresa sídla:   Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště 

Zápis v OR:   Krajský soud v Brně, spisová značka C 83134  

IČ:     02976064 

DIČ:     CZ02976064 

Licence:   121533372, platná od 17.7.2015 

Vymezené území:  INNOPARK, Staré Město -  Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město, 

okres Uherské Hradiště, katastrální území Staré Město u 

Uherského Hradiště, par. č. 4499/1, st. 3371 

Odpovědný zástupce:  Marián Staník, tel: 604 730 925, info@elektrouh.cz 

 

2. Seznam interních důležitých adres a komunikačních spojení 

kontaktní osoba   kompetence  telefon  email 

Eva Šimíčková  administrativa  724 390 833 simickova@fonergy.cz  

Karel Hikl   provoz a servis 776 779 603 hikl@elektrouh.cz  

   

Distribuce elektřiny:  840 100 202, distribuce@fonergy.cz  

Poruchová linka:   840 100 202, distribuce@fonergy.cz  

Internetová adresa:  www.fonergyservices.cz  

 

3. Seznam externích důležitých adres a komunikačních spojení 

E.ON Distribuce, a.s.   800 225 577 

Lékařská služba první pomoci 155 

Hasičský záchranný sbor  150 

Policie ČR    158 

Integrovaný záchranný systém 112 
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ÚVOD 

Činnost lokální distribuční soustavy LDS INNOPARK, Staré Město (dále jen „LDS INNOPARK“) 

je řízená v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., tj. pravidly 

vydanými provozovatelem nadřazené distribuční soustavy účinnými ke dni 10.6.2016.  V těchto 

pravidlech jsou zveřejněny základní technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro 

připojení uživatelů k LDS INNOPARK a pro její užívání.  

 

Účelem havarijního plánu je určení postupu k předcházení vzniku a řešení stavů nouze a 

mimořádných situací, které mohou při provozu distribuční soustavy nastat.  Vzhledem k 

technickému charakteru LDS INNOPARK (napěťová hladina 22/0,4kV) se nepředpokládají žádné 

závažné havarijní stavy nebo stavy nouze. LDS INNOPARK má dostatečnou rezervu pro 

přenášený výkon s vysokou provozní spolehlivostí.  

 

Všechny běžné provozní poruchy nebo poruchy vyžadující stavebně-technický zásah jsou 

odstraňovány v souladu s vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a služeb 

v elektroenergetice, v platném znění. Všechny ostatní poruchové stavy nebo stavy nouze většího 

rozsahu (zahrnující větší území než je území LDS INNOPARK) spadají do havarijního plánu 

provozovatele nadřazené distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s. 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO PLÁNU  

1.1 Stručný popis rozvodných zařízení   

LDS INNOPARK se nachází v obci Staré Město u Uherského Hradiště v dojezdové vzdálenosti 

do 10 minut od sídla provozovatele i sídla společnosti zajišťující havarijní servis. LDS INNOPARK 

je napojena na nadřazenou distribuční soustavu společnosti E.ON Distribuce, a. s. a jedná se 

pouze o rozvodná zařízení na straně NN (napěťová hladina 22/0,4kV). NN rozvod LDS 

INNOPARK je realizován prostřednictvím kabelového vedení o celkové délce 120 m. 

 

LDS INNOPARK je pravidelně revidovaná a kontrolovaná, předpokládá se vysoká provozní 

spolehlivost. LDS INNOPARK je napájena z transformační stanice VN/NN (22/0,4kV), proto nelze 

zajistit dodávku elektrické energie při stavu nouze ze sousední sítě nebo nadřazené distribuční 

soustavy a nejsou zde připojeny žádné zdroje elektrické energie. LDS INNOPARK tak nemůže 

fungovat jako ostrovní provoz.   

 

1.2 Základní organizační schéma držitele licence na distribuci elektřiny 

Za řádný výkon licencované činnosti rozvodu elektřiny odpovídá odpovědný zástupce 

provozovatele LDS INNOPARK schválený Energetickým regulačním úřadem. Za provozovatele 

LDS INNOPARK jedná jednatel společnosti. 

 

1.3 Přehled významných dodavatelů a odběratelů elektřiny  

Jediným dodavatelem elektřiny konečným zákazníkům v LDS INNOPARK v roce 2017 je 

společnost FONERGY s.r.o., IČ: 29308607. 

 

Koncovými zákazníky (odběrateli) v  LDS INNOPARK jsou malé a střední firmy. Mezi 

nejvýznamnější odběratele patří:  

MINAS INNOVATION PARK s.r.o., IČ: 24828751 

ROGAT s.r.o., IČ: 25517210 

SEADD s.r.o., IČ: 49435558 

 

1.4 Regulační, vypínací a frekvenční plán  

Není stanoven. Regulační, vypínací a frekvenční plán spadá pod plány nadřazené distribuční 

soustavy E.ON Distribuce, a. s.  

Všichni odběratelé jsou připojeni na distribuční soustavu o napětí nižším než 1 kV.    
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1.5 Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy  

Veškeré kapacity pro provoz, údržbu a opravy jsou umístěny v areálu LDS INNOPARK nebo u 

smluvní firmy zajišťující havarijní servis.  

Provoz, údržba a servis jsou smluvně zajištěny servisní společností ELEKTRO UH s.r.o., IČ: 

28336828, se sídlem Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště. 

 

2 PRACOVNÍ POKYNY  

2.1 Plán k předcházení stavů nouze a k obnově provozu rozvodného 

zařízení  

Postupy k předcházení stavu nouze zahrnují udržování veškeré technické dokumentace v 

aktuálním stavu a provádění předepsaných revizí, zkoušek a preventivní údržby elektrického 

rozvodného zařízení.  

 

Vzhledem k charakteru LDS INNOPARK se nepředpokládají žádné nestandardní provozní stavy 

nebo přetěžování celé soustavy nadměrným odběrem.  

Plán obnovy distribuce elektrické energie se řídí vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek 

elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném znění, především dle ustanovení 

§5, §7 a §10 vyhlášky. 

 

Koncoví zákazníci mají k dispozici informaci k havarijnímu servisu s potřebnými kontakty. Po 

obdržení hlášení o poruše jsou na místo vysláni pracovníci servisní společnosti a porucha je 

v souladu s uvedeno vyhláškou co nejdříve odstraněna. Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN 

není k dispozici žádný náhradní zdroj elektřiny. 

 

3 SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI HAVARIJNÍCH PLÁNŮ  

3.1 Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze  

Funkčním místem pro přijetí informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je 

poruchová linka provozovatele LDS INNOPARK, pracovník provozu a odpovědný zástupce. 

 

3.2 Plán vyrozumění a spojení  

V případě potřeby jsou kontaktováni pracovníci provozovatele LDS INNOPARK, pracovníci 

smluvní servisní společnosti, poruchová linka nadřazené distribuční soustavy E.ON 

Distribuce,a.s. a případně zástupci místní samosprávy.  Jestliže dotyčná osoba není k zastižení, 

je neprodleně informována další osoba. LDS INNOPARK nemá zřízen energetický dispečink. 
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3.3 Požární řád, požárně poplachová směrnice 

Samostatně není stanoven a řeší se místním požárním řádem.  

 

3.4 Zásady zajištění první pomoci a lékařské pomoci  

Zásady pro poskytování první pomoci při úrazech a haváriích jsou řešeny vyškolením pracovníků 

v rámci poučení o bezpečnosti práce a obecně závazných předpisů. 

Dle závažnosti situace je neprodleně volána lékařská služba první pomoci.   

 

3.5 Popis materiálního zabezpečení  

Základní materiál a náhradní díly zajišťuje smluvní servisní společnost.  

 

3.6  Plán evakuace  

Není stanoven, řídí se místními předpisy.  

 

3.7  Krizový štáb  

V případě rozsáhlejší závažné poruchy nebo stavu nouze je krizový štáb sestaven z vedení 

společnosti FONERGY SERVICES s.r.o., ze zástupců smluvní servisní společnosti, zástupců 

integrovaného záchranného sboru, zástupců místní samosprávy a zástupců nadřazené 

distribuční soustavy  E.ON Distribuce, a.s.  

 

3.8 Přehled smluv  

Smlouva o provozu a údržbě LDS INNOPARK - uzavřená mezi společností FONERGY 

SERVICES s.r.o. a společností ELEKTRO UH s.r.o. v roce 2015 

 

3.9 Seznam dokumentů  

Bez příloh. 

 

4 HAVARIJNÍ ZÁSOBY  

Havarijní zásoby jsou zajišťovány smluvní servisní společností a jsou uloženy ve skladových 

prostorech v LDS INNOPARK nebo přímo u smluvní servisní společnosti. 

 

 


