
  

III. 

Odůvodnění 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. g) 

zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je 

Energetický regulační úřad (dále také „Úřad“) povinen stanovit prováděcím právním 

předpisem podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst 

zákazníků k elektrizační soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a 

se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a pravidla pro posuzování 

souběžných požadavků na připojení. 

V roce 2006 byla v souladu s energetickým zákonem vydána vyhláška č. 51/2006 Sb., o 

podmínkách připojení k elektrizační soustavě.  

Vyhláška č. 51/2006 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 81/2010 Sb. a vyhláškou č. 82/2011 

Sb. 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Hlavní důvody a cíle návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě jsou: 

- jednotným způsobem stanovit obecné podmínky připojení zařízení jednotlivých 

účastníků trhu s elektřinou k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě - 

případná specifika připojování rozdílných účastníků trhu jsou definovány jako zvláštní 

ustanovení k obecným ustanovením,   

- specifikovat podmínky pro připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě 

- určení podílu žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční 

soustavě na oprávněných nákladech  

Dne 5. června 2015 nabyl platnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Tato novela, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2016, mimo jiné 

realizuje záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu na 

zjednodušení procesů připojování malých výroben elektřiny k distribuční soustavě a výroby 

elektřiny ve výrobnách s instalovaným výkonem do 10 kW bez licence. 
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Podle § 28 odst. 5 energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., může zákazník 

provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s 

distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna 

elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny 

elektřiny.  

Předpokladem takového postupu je to, že elektřinu bude vyrábět zákazník pro vlastní spotřebu 

(v místě výroby) a nebude primárně dodávána do sítě. Zjednodušené procesy se tedy mají 

týkat osob, které nebudou tuto činnost vyvíjet za účelem podnikání. 

Konkrétně se úprava novely energetického zákona týká zjednodušení administrace výroby 

elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z 

hlediska dopadů na distribuční soustavu omezený a slouží převážně pro vlastní spotřebu 

zákazníka. V tomto případě není výroba elektřiny předmětem podnikání, a proto na ní není 

vyžadována licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Současně její výkon a vliv na 

elektrizační soustavu je omezený a nevyžaduje přímý dohled a regulaci ze strany státu 

prostřednictvím licence.  

Zákazník provozující výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW ve smyslu § 28 

odst. 5 energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., má podle § 23 odst. 1 písm. a) 

energetického zákona právo připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje 

podmínky připojení k distribučním soustavám. 

Snížení administrativních nároků na připojení a provoz malých zdrojů do 10 kW určených 

zejména k vlastní spotřebě přispěje k rozvoji malých obnovitelných a dalších 

decentralizovaných zdrojů a spolu s budoucími změnami v tarifních systémech přispěje k 

rozvoji inteligentních domácností a zavádění inteligentních sítí. 

Zároveň je však zákazník, který chce provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 

do 10 kW podle § 28 odst. 6 energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.: 

- zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují 

požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými 

normami 

- zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny 

osobami s odbornou způsobilostí 

- vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo 

zájmu na ochranu životního prostředí. 

V ostatních ustanoveních vyhlášky jsou navrženy úpravy reagující na praktické zkušenosti 

účastníků trhu s elektřinou s procesy připojení zařízení žadatele k přenososvé nebo distribuční 
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soustavě. V rámci veřejného konzultačního procesu byly jednotlivé návrhy na úpravu 

stávajících postupů projednávány. 

Protože vyhláška č. 51/2006 Sb. již byla novelizována a navržené úpravy se podstatným 

způsobem z výše uvedených důvodů dotýkají převážné části jednotlivých ustanovení 

vyhlášky, navrhnul Energetický regulační úřad z důvodu zajištění přehlednosti vydat 

vyhlášku, kterou bude vyhláška č. 51/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nahrazena. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a předpisy Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě je zcela 

v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona 

č. 131/2015 Sb. 

Navrhovaná vyhláška se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. g) energetického 

zákona, ve znění zákona č. 211/2011 Sb. 

Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. g) 

energetického zákona, podle kterého je Úřad oprávněn stanovit vyhláškou podmínky připojení 

výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě, 

způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného 

příkonu nebo výkonu elektřiny a pravidla pro posuzování souběžných požadavků na 

připojení. Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s tímto zákonem. 

Návrh vyhlášky je v souladu s právem EU. Předmět úpravy navrhované vyhlášky, tedy 

podmínky připojení k elektrizační soustavě, není primárně upraven předpisy evropského 

práva. Právní předpisy EU upravují podmínky připojování do elektrizační soustavy pouze 

z hlediska institucionálního, tj. stanoví, který orgán členských států nese odpovědnost za 

stanovení jasných, transparentních a nediskriminačních podmínek připojení, a to jak 

z hlediska časového, tak z hlediska nákladnosti. Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu 

s takovou evropskou právní úpravou, neboť podle čl. 37 odst. 6 písm. a) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o 

zrušení směrnice 2003/54/ES, je tímto orgánem regulační orgán zřízený daným členským 

státem, v České republice tedy Energetický regulační úřad.     

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 

Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne potřeba 
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navýšení počtu pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá 

jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů územních samosprávních celků. 

Úprava podle návrhu vyhlášky nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí 

v energetice v České republice, po držitelích licencí bude v porovnání se stávající právní 

úpravou vyžadován obdobný rozsah úkonů. Záměrem je vyšší právní jistota 

v elektroenergetickém podnikatelského prostředí, a to díky přesnému vydefinování podmínek 

pro připojování zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, včetně určení podílu žadatele 

o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě na oprávněných 

nákladech. Zjednodušení procesů připojování malých výroben elektřiny k distribuční soustavě 

a výroby elektřiny ve výrobnách s instalovaným výkonem do 10 kW bez licence se týká 

zejména malých energetických zdrojů provozovaných zákazníky - fyzickými osobami. 

Předpokladem takového postupu je to, že elektřinu bude vyrábět zákazník pro vlastní spotřebu 

(v místě výroby) a nebude primárně dodávána do sítě. Zjednodušené procesy se tedy mají 

týkat osob, které nebudou tuto činnost vyvíjet za účelem podnikání. 

V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. Návrh vyhlášky 

nemá vliv na postavení specifických skupin obyvatel včetně sociálně slabých, osob se 

zdravotním postižením a národnostních menšin. Návrh vyhlášky nemá dopad na životní 

prostředí.  

Materiál má neutrální dopad na rovnost žen a mužů. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 

osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nepředpokládá jakékoliv zvýšené korupční riziko. Po adresátech vyhlášky 

bude v porovnání se stávající právní úpravou vyžadován obdobný rozsah úkonů. Návrh 

vyhlášky proto nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst.  
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Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 

1.  Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, která nahrazuje  

1. Vyhlášku č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. 

2. Vyhlášku č. 81/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách 

připojení k elektrizační soustavě. 

1.2. Definice problému 

Cílem navrhované právní úpravy, tj. vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

je přizpůsobit obsah prováděcího právního předpisu zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.  

Dne 5. června 2015 nabyl platnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. Tato novela, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2016, mimo jiné realizuje záměr 

Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu na zjednodušení procesů 

připojování malých výroben elektřiny k distribuční soustavě a výroby elektřiny ve výrobnách 

s instalovaným výkonem do 10 kW bez licence. Předpokladem takového postupu je to, že 

elektřinu bude vyrábět zákazník pro vlastní spotřebu (v místě výroby) a nebude primárně 

dodávána do sítě. Zjednodušené procesy se tedy mají týkat osob, které nebudou tuto činnost 

vyvíjet za účelem podnikání. 

Konkrétně se úprava novely energetického zákona týká zjednodušení administrace výroby 

elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z 

hlediska dopadů na distribuční soustavu omezený a slouží převážně pro vlastní spotřebu 

zákazníka. V tomto případě není výroba elektřiny předmětem podnikání, a proto na ní není 

vyžadována licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Současně její výkon a vliv na 

elektrizační soustavu je omezený a nevyžaduje přímý dohled a regulaci ze strany státu 

prostřednictvím licence.  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Podle § 23 odst. 1 písm. a) má výrobce elektřiny právo připojit své zařízení k elektrizační 

soustavě, pokud splňuje podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním 

soustavám a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo 

Pravidly provozování distribuční soustavy. 
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Podle § 28 odst. 1 písm. a) energetického zákona má zákazník právo na uzavření smlouvy o 

připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k 

distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené 

Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy a 

má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti. 

Podle § 24 odst. 10 písm. a) energetického zákona je provozovatel přenosové soustavy 

povinen každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín 

připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky 

připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s 

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení 

bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy. 

Podle § 25 odst. 10 písm. a) energetického zákona je provozovatel distribuční soustavy 

povinen každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín 

připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje 

podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční 

soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo 

při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové 

soustavy. 

Podle § 28 odst. 5 energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., může zákazník 

provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s 

distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna 

elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny 

elektřiny.  

Zákazník provozující výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW ve smyslu § 28 

odst. 5 energetického zákona má podle § 23 odst. 1 písm. a) energetického zákona právo 

připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje podmínky připojení k distribučním 

soustavám. 

Zároveň je však zákazník, který chce provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 

do 10 kW podle § 28 odst. 6 energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.: 

- zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují 

požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými 

normami 

- zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny 

osobami s odbornou způsobilostí 

- vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo 

zájmu na ochranu životního prostředí. 
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Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. g) 

zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je Úřad povinen stanovit 

prováděcím právním předpisem podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav 

a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě, způsob stanovení podílu nákladů 

spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a 

pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení. 

V roce 2006 byla v souladu s energetickým zákonem vydána vyhláška č. 51/2006 Sb., o 

podmínkách připojení k elektrizační soustavě.  

Vyhláška č. 51/2006 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 81/2010 Sb. a vyhláškou č. 82/2011 

Sb. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držitelem licence na přenos 

elektřiny, distribuci elektřiny nebo výrobu elektřiny opravňující je k podnikání v odvětví 

elektroenergetiy na území České republiky a dále rovněž zákazníci na území České republiky. 

V souvisloti se záměrem na zjednodušení procesů připojování malých výroben elektřiny k 

distribuční soustavě a výroby elektřiny ve výrobnách s instalovaným výkonem do 10 kW bez 

licence nově tvoří dotčenou skupinu zákazníci – fyzické osoby, jako provozovatelé malých 

energetických zdrojů provozovaných zákazníky - fyzickými osobami. Zjednodušené procesy 

se mají týkat osob, které nebudou tuto činnost vyvíjet za účelem podnikání. Tyto subjekty 

energetický zákon označuje za účastníky trhu s elektřinou a přiznává jim práva a povinnosti. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem vyhlášky je zejména nastavit jednotné postupy připojování k elektrizační soustavě a 

nediskriminačně upravit přístup provozovatelů elektroenergetických zařízení k žadatelům. 

Zároveň by nová vyhláška měla reflektovat získané praktické zkušenosti s fungováním 

pravidel pro připojení podle dosavadní právní úpravy, reagovat na aktuální problémy a 

sjednotit používané procesy připojování v odvětví elektroenergetiky a v odvětví plynárenství 

a nastavit tak jednotné požadavky na žadatele o připojení k elektroenergetickým a 

k plynárenským soustavám. 

Dalším cílem je snížení administrativních nároků na připojení a provoz malých zdrojů do 10 

kW určených zejména k vlastní spotřebě.  

Aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem účastníkům na trhu s elektřinou, stanoví vyhláška 

také podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením. Cílem je 

vymezení jednoduché metodiky ve vztahu k žadatelům. 

Lze proto shrnout, že hlavní důvody a cíle návrhu vyhlášky o podmínkách připojení 

k elektrizační soustavě jsou: 
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- jednotným způsobem stanovit obecné podmínky připojení zařízení jednotlivých 

účastníků trhu s elektřinou k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě - 

případná specifika připojování rozdílných účastníků trhu jsou definovány jako zvláštní 

ustanovení k obecným ustanovením,   

- specifikovat podmínky pro připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě 

- určení podílu žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční 

soustavě na oprávněných nákladech. 

1.6. Zhodnocení rizika 

Rizika spojená s nečinností jsou popsána níže u jednotlivých posuzovaných oblastí.  

Obecně však platí, že návrh vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě je 

právním předpisem provádějícím energetický zákon a jeho případné nepřijetí by znamenalo 

nenaplnění ustanovení energetického zákona.  

Vyhláškou mají být rovněž realizovány některé kroky související s Národním akčním plánem 

pro chytré sítě. Pokud by prováděcí úprava pro zjednodušené připojování malých 

energetických zdrojů chyběla, mohlo by to ohrozit rozvoj inteligentních domácností a 

zavádění inteligentních sítí navržený v souladu s Národním akčním plánem.  
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2. Návrh variant řešení 

Níže jsou hodnoceny nejvýznamnější změny oproti vyhlášce č. 51/2006 Sb. Ostatní změny 

jsou spíše upřesňujícího, doplňujícího a legislativně-technického charakteru. 

2.1 Zavedení podmínek připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě 

2.1.1 Identifikace problému 

Dne 5. června 2015 nabyl platnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Tato novela, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2016, mimo jiné 

realizuje záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu na 

zjednodušení procesů připojování malých výroben elektřiny k distribuční soustavě a výroby 

elektřiny ve výrobnách s instalovaným výkonem do 10 kW bez licence. 

Podle § 28 odst. 5 energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., může zákazník 

provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s 

distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna 

elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny 

elektřiny.  

Předpokladem takového postupu je to, že elektřinu bude vyrábět zákazník pro vlastní spotřebu 

(v místě výroby) a nebude primárně dodávána do sítě. Zjednodušené procesy se tedy mají 

týkat osob, které nebudou tuto činnost vyvíjet za účelem podnikání. 

Konkrétně se úprava novely energetického zákona týká zjednodušení administrace výroby 

elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z 

hlediska dopadů na distribuční soustavu omezený a slouží převážně pro vlastní spotřebu 

zákazníka. V tomto případě není výroba elektřiny předmětem podnikání, a proto na ni není 

vyžadována licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Současně její výkon a vliv na 

elektrizační soustavu je omezený a nevyžaduje přímý dohled a regulaci ze strany státu 

prostřednictvím licence.  

Zákazník provozující výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW ve smyslu § 28 

odst. 5 energetického zákona má podle § 23 odst. 1 písm. a) energetického zákona právo 

připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje podmínky připojení k distribučním 

soustavám. 

Snížení administrativních nároků na připojení a provoz malých zdrojů do 10 kW určených 

zejména k vlastní spotřebě přispěje k rozvoji malých obnovitelných a dalších 

decentralizovaných zdrojů a spolu s budoucími změnami v tarifních systémech přispět k 

rozvoji inteligentních domácností a zavádění inteligentních sítív souladu s Národním akčním 

plánem pro chytré sítě. Očekávané změny v elektroenergetice, především vyšší zapojení 
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zákazníků a významné zastoupení decentrální výroby v energetickém mixu, představuje 

velkou změnu dosavadní podoby energetiky. 

Zároveň je však zákazník, který chce provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 

do 10 kW podle § 28 odst. 6 energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.: 

- zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují 

požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými 

normami 

- zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny 

osobami s odbornou způsobilostí. 

2.1.2 Návrh variant řešení 

Varianta I – ponechání stávající právní úpravy: 

Tato varianta nepočítá s úpravami vyhlášky. Malé energetické zdroje by tedy byly 

připojovány ve stejném procesu jako ostatní výrobní zdroje elektřiny ve smyslu § 3 návrhu 

vyhlášky: 

1. podání žádosti o připojení o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo 

distribuční soustavě (§ 4 - 5 návrhu vyhlášky) 

2. provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může od 

žadatele o připojení na základě vymezených důvodů vyžádat zpracování studie 

připojitelnosti (§ 6 - 7 návrhu vyhlášky) 

3. provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy posuzuje 

žádost o připojení zařízení s ohledem na splnění kritérií uvedených v § 8 - 9 návrhu 

vyhlášky 

4. po žadateli o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě je 

požadována úhrada podílu na oprávněných nákladech připojení (§ 11- 12 návrhu 

vyhlášky) 

5. připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se 

uskutečňuje na základě smlouvy o připojení (§ 10 návrhu vyhlášky) 

Varianta II – úprava podle návrhu: 

Navrhovaná změna znamená samostatnou úpravu podmínek připojení mikrozdroje 

k distribuční soustavě . Pokud budou splněny podmínky, obecná úprava pro připojení zařízení 

se nepoužije. 
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V rámci této varianty bylo nutné výcházet z těchto primárních předpokladů, které vycházejí 

přímo z energetického zákona,  zejména z ustanovení § 3 odst. 3 a § 28 odst. 5 energetického 

zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.: 

1. Mikrozdrojem je zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu 

elektřiny, s instalovaným výkonem do 10 kW. 

2. Předpokladem provozování mikrozdroje je to, že elektřinu bude vyrábět zákazník 

pro vlastní spotřebu v místě výroby. 

3. Předpokladem provozování mikrozdroje je to, že tento výrobní zdroj je propojen se 

soustavou.  

4. Předpokladem provozování mikrozdroje je to, že vyrobená elektřina nebude 

dodávána do sítě.  

5. Zároveň ale při současní úrovni technologií, předtím než dokáže zareagovat 

omezující zařízení výrobny elektřiny, vznikají v řádu sekund minimální dodávky 

vyrobené elektřiny do soustavy (přetoky). 

Výkon a vliv mikrozdroje na elektrizační soustavu je sice omezený, přesto existuje, a to z 

důvodů propojení s distribuční nebo přenosovou soustavou a tím možného ovlivňování jejího 

chodu. V rámci varianty II. (zavedení samostatné úpravy připojení mikrozdroje) bylo na 

základě výše uvedeného nutné zvažovat zavedení úpravy, která jednak zjednodušuje 

podmínky připojení mikrozdroje, ale která současně stanovuje takové podmínky, které mohou 

podpořit zamezení případných negativních vlivů mikrozdroje na soustavu již ve fázi před 

uzavřením smlouvy o připojení. 

Jako podmínka připojení mikrozdroje proto byla zavedena naměřená hodnota impedance 

v místě připojení k distribuční soustavě, která nemůže být větší než vyhláškou stanovená 

hodnota limitní impedance. Změření impedance proudové smyčky v místě připojení k 

distribuční soustavě bude realizována podle české technické normy osobou s odbornou 

způsobilostí, což částečně souvisí s povinností zapojit osoby s odbornou způsobilostí do prací 

spojených s inastalací výrobny uvedenou v ustanovení § 28 odst. 6 energetického zákona. 

Úprava bude koncipována jako podmínka připojení k distribuční soustavě, která bude řešena 

již ve fázi před podáním žádosti o připojení mikrozdroje k soustavě. Tento princip by měl 

znamenat rovněž zefektivnění procesu připojení mikrozdroje, a zkrácení jeho časové 

náročnosti. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší než hodnota limitní 

impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za obecných podmínek 

připojení zařízení (výrobny elektřiny) k soustavě (§ 3 odst. 1 návrhu vyhlášky). Žadatel tak 

ještě před podáním žádosti o připojení bude mít informace o tom, jaké další podmínky bude 

nucen v rámci procesu připojení splnit.  
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V rámci varianty II. (zavedení samostatné úpravy připojení mikrozdroje) bylo na základě výše 

uvedeného dále nutné zvažovat zavedení úpravy, která se zabývá minimálními dodávkami 

vyrobené elektřiny do soustavy (přetoky). Na základě toho byly v rámci varianty II. 

zvažovány následující subvarianty: 

a) Podmínkou připojení mikrozdroje bude zajištění nulové dodávky vyrobení elektřiny 

do soustavy (bez přetoků). 

b) Podmínkou připojení mikrozdroje bude zajištění technického řešení, které zamezuje 

dodávkám do sítě, s výjimkou minimálních přetoků. 

c) Návrh vyhlášky o připojení v rámci procesu připojení mikrozdroje nebude 

obsahovat úpravu dodávek elektřiny (přetoků) jako podmínku připojení. 

Subvarianta a) - Dostupné technologie jsou schopny zajistit omezení dodávek vyrobené 

elektřiny na minimum, ovšem nikoliv na absolutní nulu. K určitým naprosto minimálním 

dodávkám dochází v řádu sekund (přetoky).  Protože zajištění nulového přetoků do sítě není 

standardně technicky možné, resp. jeho zajištění je ekonomicky neúměrně zatěžující, 

zavedení této podmínky by fakticky zamezovalo rozvoji mikrozdrojů a popíralo závěry a cíle 

Národního akčního plánu pro chytré sítě.  

Subvarianta b) - Podmínkou připojení mikrozdroje bude zajištění technické řešení, které 

zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou 

krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy sloužícím pro reakci omezujícího 

zařízení. 

Subvarianta c) -  Neřešení této problematiky v rámci působnosti vyhlášky, tedy ve fázi před 

uzavřením smlouvy o připojení, by mohlo vést k situaci, kdy žadatel o připojení mikrozdroje 

bude v souladu s úpravou vyhlášky předpokládat, že naplnil vymezené podmínky připojení 

stanovené vyhláškou, ale ve fázi před uzavřením smlouvy o připojení s příslušným 

provozovatelem distribuční soustavy dojde k neshodám ohledně toho, zda pořízení mikrozdroj 

obsahuje nebo měl obsahovat takové technické řešení, které odpovídá požadavkům 

provozovatele prezentovaným ve smlouvě o připojení, nebo k neshodám ohledně toho, jaké 

následky v souvislosti s přetoky elektřiny do soustavy budou ze smlouvy o připojení 

obligatorně vyplývat. Což v konečném důsledku může vést ke zhoršení podmínek připojení 

mikrozdroje, což je v rozporu se závěry a cíli Národního akčního plánu pro chytré sítě. 

Shrnutí - V rámci návrhu vyhlášky byla v rámci úpravy dodávek do sítě zvolena subvarianta 

b). Podmínka spočívající v zajištění takového technického řešení mikrozdroje, které zamezuje 

dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků 

elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které 

nezvýší hodnotu napětí v místě připojení, byla zvolena jako vyvážený kompromis mezi 

požadavkem zjednodušit připojení a požadavkem na ochranu sítě. 
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Na základě výše uvedených závěrů podmínkou připojení mikrozdroje k distribuční soustavě 

jsou (§ 16 návrhu vyhlášky): 

1. naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě menší nebo 

rovna než je hodnota limitní impedance 

2. mikrozdroj svým technickým řešením zabraňuje dodávce energie do distribuční 

soustavy v místě připojení (s výjimkou minimálních dodávek elektřiny v řádu sekund 

(přetoky)) 

V případě splnění výše uvedených podmínek se obecná úprava pro připojení zařízení 

nepoužije. Proces připojení mikrozdroje je pak již vázán na uzavření/změnu smlouvy o 

připojení: 

1. podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o 

připojení podle přílohy č. 10 návrhu vyhlášky,  

2. uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a 

provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení. 

Varianta II. představuje mechanismus zjednodušeného připojení výroben do spotřebního 

OPM při dodržení definovaných podmínek. Přitom se požaduje, aby odběratel v případě 

instalace výrobního zařízení pro svou potřebu zajistil, že elektřina nepřeteče do soustavy.  

2.1.3 Náklady a přínosy variant 

Varianta I 

1. Přínosy 

Stávající právní úprava vyhlášky č. 51/2006 Sb. definuje zařízení také jako výrobnu elektřiny. 

Návrh vyhlášky vychází z této právní úpravy a zavedené praxe. Podle návrhu vyhlášky je tedy 

i mikrozdroj jako výrobna elekřiny s instalovaným výkonem do 10 kW rovněž zařízení. A 

právě proto, že mikrozdroj je také výrobna elektřiny, není legislativně-technicky ani právně 

důvod mezi jednotlivými výrobnami z hlediska režimu připojení rozdíly. Připojování 

mikrozdrojů by tak podléhalo stávajícímu, fungujícímu a prověřenému režimu připojení 

výrobny elektřiny. Vždy by se tak jednalo o jedinou variantu připojení. 

2. Náklady 

Záměrem, vyplývajícím jak z Národního akčního plánu pro chytré sítě, tak z navazující 

novely energetického zákona, je zjednodušení procesu připojení.  

Pokud nedojde ke snížení administrativních nároků na připojení malých zdrojů do 10 kW 

určených zejména k vlastní spotřebě, bude tak bráněno rozvoji malých obnovitelných a 
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dalších decentralizovaných zdrojů a následně tak bráněno rozvoji inteligentních domácností a 

zavádění inteligentních sítí, a to v rozporu s Národním akčním plánem pro chytré sítě. 

Pokud budou vyžadovány veškeré povinnosti obdobně jako v případě výrobce elektřiny, 

připojení mikrozdroje v rámci stávajícího režimu připojení výrobny elektřiny přinese 

neefektivní časovou a administrativní náročnost, což je vzhledem k marginálnímu vlivu 

mikrozdroje na distribuční soustavu neopodstatněné. Zamezení specifické úpravy připojení 

mikrozdroje proto může proto mít i navazující vícenáklady na straně uživatelů sítí. Ty zde 

vyčísleny být nemohou, protože jejich rozsah bude záviset na chování a rozhodování 

uživatelů sítí. 

V důsledku toho, že se stále zvyšuje poptávka a nabídka malých výrobních zdrojů, stejně jako 

se zvyšuje jejich technologická úroveň, při absenci specifické úpravy nejen z hlediska 

připojení existuje riziko nekontrolovaného a potenciálně i nelegálního rozšiřování instalací 

výroby ve spotřebních odběrných místech, což do značné míry ovlivní informace pro provoz 

soustavy, kvalitu a spolehlivost distribuční soustavy a současný tarifní systém (v důsledku 

poklesu odběru ze soustavy může vzrůst jednotková cena ostatním uživatelům). 

Varianta II 

1. Přínosy 

Potřeba rozvoje inteligentních sítí iniciována i přáním spotřebitelů elektřiny po větší svobodě 

a nezávislosti při rozhodování o zajištění jejich energetických potřeb. Ti spotřebitelé 

elektřiny, kteří si instalují vlastní výrobu elektřiny, již nejsou pouhými zákazníky, ale je 

přirozeně ekonomicky motivován k instalaci vlastního výrobního zařízení do svého 

spotřebitelského odběrného místa. 

Předpokladem provozování mikrozdroje je to, že elektřinu bude vyrábět zákazník pro vlastní 

spotřebu (v místě výroby) a nebude dodávána do sítě. Zjednodušené procesy se tedy mají 

týkat osob, které nebudou tuto činnost vyvíjet za účelem podnikání. V tomto případě tedy 

není výroba elektřiny předmětem podnikání, a proto na ni není vyžadována licence udělená 

Energetickým regulačním úřadem.  

Na základě výše uvedeného je záměrem, vyplývajícím jak z Národního akčního plánu pro 

chytré sítě, tak z navazující novely energetického zákona, zjednodušení procesu připojení 

malých zdrojů s instalovaným výkonem do 10 kW. Toto nelze učinit v případě větších zdrojů, 

které mohou významně ovlivnit řízení soustavy. Nicméně i u mikrozdrojů je třeba zachovat 

všechny procesy, které vedou k zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a zachování kvality 

dodávek elektřiny. Budou proto vyžadovány některé povinnosti obdobně jako v případě 

výrobce, avšak budou zjednodušeny. 

Samostatná konstrukce procesu připojení mikrozdroje znamená rovněž rozlišení od 

standardního procesu připojení z hlediska délky a časové náročnosti samotného připojení. Ve 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4VCH41G)



15/26 

 

standardním režimu připojení je hlavním kritériem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti sítě, 

stejně tak jako eliminace rizika vzniku škody na zdraví a majetku, a provozovatel distribuční 

soustavy tak není striktně vázán lhůtami. Při procesu připojení mikrozdroje jsou výslovně 

stanoveny lhůty pro realizaci změn smlouvy o připojení, což má přispět k urychlení celého 

procesu a souvisejícímu snížení administrativní náročnosti připojení, což by v konečném 

důsledku mělo podpořit rozvoj těchto malých výroben elektřiny. 

Na rozdíl od standardního připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě se v případě 

připojení mikrozdroje postupem podle § 16 návrhu vyhlášky nehradí podíl na oprávněných 

nákladech připojení. 

2. Náklady 

Výkon a vliv mikrozdroje na elektrizační soustavu je sice omezený, přesto existuje, a to z 

důvodů propojení s distribuční nebo přenosovou soustavou a tím možného ovlivňování jejího 

chodu. 

Jako nutná podmínka připojení mikrozdroje k distribuční soustavě je naměřená hodnota 

impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která menší nebo rovna než je hodnota 

limitní impedance. Hodnota limitní impedance ja pak v návrhu vyhlášky výslovně stanovena 

(§ 16 návrhu vyhlášky). Pro žadatele o připojení mikrozdroje to znamená nutnost před 

zahájením procesu připojení mikrozdroje zajistit si změření impedance proudové smyčky 

v místě připojení k distribuční soustavě podle české technické normy osobou s odbornou 

způsobilostí. Tato podmínka částečně souvisí s povinností zapojit osoby s odbornou 

způsobilostí do prací spojených s inastalací výrobny uvedenou v ustanovení § 28 odst. 6 

energetického zákona 

Další podmínkou je zajištění takového technického řešení mikrozdroje, které zabrání dodávce 

energie do distribuční soustavy v místě připojení. Dostupné technologie jsou schopny zajistit 

omezení dodávek vyrobené elektřiny na minimum, ovšem nikoliv na absolutní nulu. 

K určitým naprosto minimálním dodávkám dochází v řádu sekund (přetoky). Tyto náklady 

mohou být sníženy za předpokladu vhodné kombinace konvenčních řešení, nových přístupů a 

inteligentních technologií. Podmínka spočívající v zajištění takového technického řešení 

mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, 

s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci 

omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení, byla zvolena jako 

vyvážený kompromis mezi požadavkem zjednodušit připojení a požadavkem na ochranu sítě. 

2.1.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I 

Hlavním přínosem Varianty I. je zachování jednotného procesu připojení zařízení, mezi které 

mikrozdroj jako malá výrobna elektřiny patří.  
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Hlavní nevýhodou Varianty I. je skutečnost, že provozovatelé těchto malých výroben jsou pak 

ovšem zatíženi stejnou mírou administrativní náročnosti pro připojení, což je jednak z důvodu 

malého vlivu mikrozdroje na chod soustavy nadbytečné, a jednak to znamená rozpor 

s naplánovaným rozvojem a podporou těchto malých výroben. 

Shrnutí: 

Skutečnost, že i mikrozdroj je z hlediska vyhláška považován za výrobnu elektřiny a tedy 

zařízení k připojení je záměrem, kterým má být docíleno toho, že si žadatel o připojení 

mikrozdroje dobrovolně může vybrat standardní postup připojení zařízení nebo zjednodušený 

postup připojení mikrozdroje. 

Varianta II 

Hlavním přínosem Varianty II. je podpora rozvoje mikrozdrojů, což je v souladu jak s 

Národním akčním plánem pro chytré sítě, tak navazující novelou energetického zákona. 

Samostatná konstrukce připojení mikrozdroje má pro žadatele oproti stávající konstrukci 

připojení tyto základní přínosy: 

- pokud došlo k situaci, že provozovatel mikozdroje na základě novely energetického 

zákona nebude povinen mít na tuto výrobu elektřiny licenci vydanou Energetickým 

regulačním úřadem, je to další důvod proto, aby malé výrobny byly vyčleněny 

z režimu standardních výroben elektřiny a v souvislosti s procesem jejich připojení 

k distribuční soustavě 

- proces připojení mikrozdroje má konkrétně vymezené časové limity směřující ve 

prospěch žadatele o připojení 

- žadatel o připojení mikrozdroje nehradí podíl na oprávněných nákladech připojení 

Hlavní nevýhodou Varianty II. je: 

- nutnost žadatele o připojení mikrozdroje zajistit si změření impedance proudové 

smyčky v místě připojení k distribuční soustavě osobou s odbornou způsobilostí 

- zajištění takového technického řešení, které zabrání dodávce energie do distribuční 

soustavy v místě připojení 

Shrnutí: 

Přínosy Varianty II. převažují nad jejímy náklady. 

I v případě připojení mikrozdroje je nutné respektovat základní povinnosti dané provozovateli 

distribuční soustavy energetickým zákonem, zejména povinnost: 
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- vykonávat licencovanou činnost tak, aby byla zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná 

dodávka energie 

- zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území 

vymezeném licencí 

- řídit toky elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi 

ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou ve spolupráci s 

provozovateli ostatních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy. 

Výši impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě žadatel nemůže 

nijak ovlivnit. Pro zajištění minimálního přetoku do distribuční soustavy je žadatel nucen 

zvolit odpovídající technické řešení. Tyto skutečnosti přesto nemají představovat technickou, 

ale bezpečnostní bariéru připojení mikrozdrojů k soustavě. 

Kromě výše uvedených povinností provozovatele distribuční soustavy je totiž nutné 

respektovat i povinnosti, které ukládá energetický zákon (§ 28 odst. 5 ve spojení s § 23 odst. 2 

a § 28 odst. 6 energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.) zákazníkovi, který 

provozovuje výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, zejména: 

- zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují 

požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými 

normami 

- zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny 

osobami s odbornou způsobilostí 

- zpřístupnit měřicí zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli 

distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena 

Výše uvedené povinnosti podle § 28 odst. 6 energetického zákona jsou stanoveny pro 

zákazníky provozující výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW.  

Podle § 90 odst. 1 písm. g) energetického zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že 

provozuje vlastní náhradní zdroj bez dohody s provozovatelem přenosové soustavy nebo 

provozovatelem distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 4 nebo provozuje výrobnu 

elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou v rozporu s 

§ 28 odst. 5 nebo 6. 

Podle § 91a odst. 1 písm. k) energetického zákona se právnická nebo podnikající fyzická 

osoba dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 28 odst. 5 nebo 6 provozuje výrobnu 

elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou. 

Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním těchto ustanovení 

energetického zákona podle § 18, ve spojení s § 17 odst. 7 písm. f) energetického zákona. 
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Podmínka připojení ve smyslu limitní impedance a podmínka související se změřením 

impedance osobou s odbornou způsobilostí podle české technické normy ve prospěch žadatele 

o připojení mikrozdroje částečně souvisí s povinností zapojit osoby s odbornou způsobilostí 

do prací spojených s inastalací výrobny uvedenou v ustanovení § 28 odst. 6 energetického 

zákona. Tato podmínka vychází ze zákonného předpokladu, že tento výrobní zdroj je 

propojen se soustavou, což zároveň znamená vliv mikrozdroje na elektrizační soustavu. 

Podmínku připojení mikrozdroje spočívající v zajištění takového technického řešení 

mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, 

s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci 

omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení, byla zvolena jako 

vyvážený kompromis mezi požadavkem zjednodušit připojení a požadavkem na ochranu sítě. 

2.1.4 Návrh řešení 

Pro návrh vyhláška byla vybrána Varianta II. 

Varianta II. je na rozdíl od Varianty I. v souladu s plánovaným rozvojem malých výroben, 

který vyplývá z Národního akčního plánu pro chytré sítě, a který už byl částečně realizován 

novelou energetického zákona, který návrh vyhlášky provádí. 

Přínosy Varianty II. převyšují náklady Varianty II. V konečném důsledku totiž náklady 

v souvislosti s připojením mikrozdrojů mají eliminovat rizika ohrožení života a zdraví osob, 

majetku či životního prostředí. 

3. Implementace doporučené varianty a vynucování  

Ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci regulace je Úřad. 

Implementace nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Úřadu, ani na ostatní 

veřejné rozpočty. 

Energetický regulační úřad současně zajišťuje vynucování plnění vyhláškou daných činností. 

Dodržování procesu připojování kontroluje Energetický regulační úřad jako správní orgán 

příslušný ke kontrole dodržování energetického zákona a udělování pokut za zjištěná porušení 

zákona. 

Podle § 91 odst. 3 písm. d) energetického zákona se držitel licence na přenos elektřiny se 

dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost vymezenou v ustanovení § 24 odst. 10 

písm. a) energetického zákona, podle které je povinen každému, kdo požádá o připojení k 

přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo 

o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené 

Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku 

kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové 

soustavy. 
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Podle § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona držitel licence na distribuci elektřiny se 

dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost vymezenou v ustanovení § 25 odst. 10 

písm. a) energetického zákona, podle které povinen každému, kdo požádá o připojení k 

distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny 

každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 

stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného 

nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného 

provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. 

Podle § 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona Energetický regulační úřad dále rozhoduje 

spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní 

soustavě, zásobníkům plynu a těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční 

kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu. 

4. Přezkum účinnosti regulace  

Oprávnění k přezkumu účinnosti prováděcí právní úpravy stanovené vyhláškou o podmínkách 

připojení k elektrizační soustavě bude náležet Energetickému regulačnímu úřadu, kterému 

přísluší zákonné zmocnění k vydání takové prováděcí právní úpravy ve smyslu ustanovení 

§ 98a odst. 2 písm. g) energetického zákona. Energetický regulační úřad je také vnitrostátním 

regulačním orgánem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o 

společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES.  

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy bude dále příslušet rovněž Ministerstvu 

průmyslu a obchodu, které je ústředním orgánem státní správy pro oblast energetiky. 

5. Konzultace a zdroje dat 

Energetický regulační úřad vedl o návrhu nového modelu připojení malých energetických 

zdrojů jako člen projektového týmu NAP Smart Grids s dotčenými subjekty, zejména 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, provozovatelem přenososvé soustavy a provozovateli 

distribučních soustav, průběžné konzultace.  

Při přípravách této vyhlášky a při přípravě související vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou 

byly navrhované změny související s problematikou připojení zařízení k přenosové nebo 

distribuční soustavě po jednotlivých částech konzultovány s regulovanými subjekty v průběhu 

první poloviny roku 2015. Na základě těchto jednání vytvořil Energetický regulační úřad 

návrh vyhlášky, jehož jednotlivá ustanovení v souvislosti s připojením zařízení žadatele 

k přenosové nebo distribuční soustavě byly s provozovatelem přenosové soustavy a 

provozovateli distribučních soustav opětovně konzultovány ještě před zahájením veřejného 

konzultačního procesu. 

Dne 23. září. 2015 Energetický regulační úřad, v souladu s § 17e energetického zákona, 

prostřednictvím svých webových stránkách informaci o zahájení veřejného konzultační proces 
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k návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Veřejný konzultační 

proces byl ukončen dne 7. října 2015. Celkem Energetický regulační úřad obdržel v rámci 

veřejného konzultačního procesu 110 konkrétních připomínek k jednotlivým ustanovením 

návrhu vyhlášky.  

Ze strany případných žadatelů o připojení byly připomínky směřovány v naprosté většině 

k nově zaváděnému procesu připojení mikrozdroje k distribuční soustavě. Na základě těchto 

připoínek došlo ke zpřesnění úpravy podmínky připojení mikrozdroje ohledně přetoků 

elektřiny do distribuční soustavy. Původní znění podmínky, které požadovalo zajištění nulová 

dodávka elektřiny do distribuční soustavy v každém okamžiku, bylo zpřesněno na stávající 

podmínku uvedenou § 13 odst. 2 písm. b) návrhu vyhlášky, které respektuje současně 

požadavek provozovatelů přenosové a distribuční soustavy na zajištění bezpečnosti a 

spolehlivosti soustavy i reálné možnosti současných technologií. 

Ze strany provozovatelů distribučních soustavy připomínky zpřesňovaly ustanovení ve smyslu 

jednání, které tyto provozovatelé uskutečnili s Energetickým regulačním úřadem ještě před 

zahájením veřejného konzultačního procesu.  

Ostatní vznesené připomínky, zejména ze strany společností zabývajících se komerční 

instalací energetických zařízení, byly Úřadem vypořádány a v případě oprávněnosti byly 

zapracovány do předkládaného návrhu vyhlášky. 

Dne 22.10.2015 bylo zahájeno připomínkové řízení, které bylo ukončeno dne 13.11.2015. 
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6. Kontakty a prohlášení o schválení RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Ing. Pavel Círek 

Energetický regulační úřad 

Sekce regulace/Odbor elektroenergetiky 

tel. 255 715 557 

e-mail: pavel.cirek@eru.cz 

 

 

JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D 

Energetický regulační úřad 

Sekce legislativně správní/Oddělení legislativně právní 

tel: 564 578 637 

e-mail: antonin.spiruda@eru.cz 
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Zvláštní část 

K § 1 

Ustanovení vymezuje předmět úpravy této vyhlášky v souladu s prováděnými ustanoveními 

energetického zákona. 

K § 2 

Upravuje definice některých pojmů, které nejsou zavedeny přímo v energetickém zákoně a 

jejichž definice je nezbytná pro jednodušší aplikaci jednotlivých ustanovení vyhlášky. 

K § 3  

Toto ustanovení vymezuje postup pro podávání žádosti žadatele o připojení zařízení a 

zajištění požadovaného příkonu nebo výkonu provozovateli přenosové nebo distribuční 

soustavy, který je doplněn odkazy na přílohy obsahující náležitosti žádostí o připojení 

žadatele pro připojení výrobních a odběrných zařízení. 

K § 4 a 5 

V navrhovaném ustanovení jsou vymezeny případy, při kterých je nutné podávat žádost 

o připojení, aby byl zajištěn nediskriminační přístup ke všem žadatelům o připojení a ze 

stejného důvodu je rovněž stanoven postup při podávání žádostí o připojení zařízení žadatele. 

Dále ustanovení obsahuje odkazy na přílohy vyhlášky obsahující náležitosti žádostí 

o připojení zařízení žadatele k nadřazené soustavě. Náležitosti žádostí jsou ve vyhlášce 

stanoveny proto, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům a aby zde nevznikl 

prostor pro vyžadování nadbytečných údajů ze strany provozovatelů nadřazených soustav. 

V této souvislosti návrh vyhlášky, při respektování norem vymezených stavebním zákonem, 

pouze stanovuje, jaké stavebněprávní náležitostí jsou pro účely vyhlášky o připojení nutné 

k předložení provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy jako podmínka pro připojení 

zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě. Návrhem vyhlášky tak nejsou 

dotčeny ustanovení jiných právních předpisů, zejména stavebního zákona a navazujících 

stavebněprávních předpisů, a z nich plynoucí povinnosti. 

K § 6 a 7 

V ustanovení je specifikován předmět studie připojitelnosti, kterou na základě vyžádání 

provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy zpracovává žadatel o připojení. Studie se 

zpracovává zejména v případě žádostí o připojení výroben. Zároveň jsou specifikovány 

postupy a termíny při zpracování studie připojitelnosti. Vzhledem k tomu, že výše podílu 

žadatele o připojení neobsahuje náklady na zpracování studie a jedná se o požadavky 

konkrétního žadatele, hradí náklady na zpracování studie žadatel v plné výši. Studie 

připojitelnosti není vyžadována v případě snížení rezervovaného příkonu nebo výkonu. Studie 

připojitelnosti se vyžaduje vždy, žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého 
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napětí a vyšších. Žádá-li žadatel o připojení distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo o 

zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu v místě připojení distribuční soustavy k 

přenosové soustavě, zajišťují zpracování studie připojitelnosti společně provozovatel 

přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy. 

 

K § 8 a 9 

Upravuje postup provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy po obdržení žádosti o 

připojení a zajištění požadovaného příkonu nebo výkonu, včetně stanovení lhůt pro zaslání 

stanoviska žadateli, technická kritéria posuzování možnosti připojení nebo zvýšení 

rezervovaného příkonu nebo výkonu a doby platnosti stanoviska vydaného žadateli 

o připojení zařízení provozovatelem nebo distribuční soustavy.  

K § 10 

Navrhované ustanovení upravuje některé technické aspekty uzavírání příslušné smlouvy o 

připojení, čímž navazuje na § 50 odst. 3 energetického zákona. 

K § 11 

Stanovení, jaké náklady mohou být provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy 

uplatňovány vůči žadateli o připojení v případech, kdy je žadatel o připojení povinen hradit 

náklady spojené s připojením v plné výši.          

V tomto ustanovení jsou věcně vymezeny náklady, které jsou považovány za oprávněné 

náklady spojené s připojením a se zajištěním dodávky elektřiny. Smyslem věcného vymezení 

nákladů je stanovení toho, jaké náklady mohou být provozovatelem nadřazené soustavy 

uplatňovány vůči žadateli o připojení v případech, kdy je žadatel o připojení povinen tyto 

náklady hradit. 

K § 12 

Stanovení, z jakých nákladů vychází Energetický regulační úřad při stanovení měrných podílů 

žadatele o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě na nákladech spojených 

s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu. 

Předmětem úpravy tohoto ustanovení je stanovení podílu žadatele o připojení na oprávněných 

nákladech s připojením a se zajištěním dodávky elektřiny, který žadatel o připojení uhradí 

provozovateli nadřazené soustavy. Takto stanovený podíl žadatele o připojení a věcné 

vymezení oprávněných nákladů znamená jednotný přístup pro všechny žadatele o připojení a 

zamezuje požadavkům na hrazení neadekvátních nákladů za připojení ze strany provozovatelů 

soustav.  
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K § 13 

Zvláštní požadavky žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční 

soustavě. 

K § 14 

Specifikuje podíl zákazníka v případě opětovného připojení zákazníka odpojeného z důvodu 

neoprávněného odběru, přenosu nebo distribuce elektřiny. 

K § 15 

V ustanovení jsou stanoveny principy pro krátkodobé připojení zařízení žadatele včetně 

stanovení úhrady nákladů spojených s krátkodobým připojením provozovateli distribuční 

soustavy. U krátkodobého připojení zařízení žadatele se z důvodu požadované výše 

rezervovaného příkonu nepředpokládá připojení do přenosové soustavy. 

Norma ČSN 33 2000-1 ED.2, má název Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice. Byla schválena 16.6.1990 a nabyla 

účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ČSN 34 3800 z 28.1.1967, ČSN 34 3801 z 1.1.1962 a ČSN 

34 3810 z 1.10.1961. Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve 

smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. 

Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková 

zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým 

proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné čs. státní normy 

nebo předpisy orgánů státních odborných dozorů nestanoví zvláštními předpisy odlišné 

požadavky. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska 

bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení 

odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Jsou normalizovány 

požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění revizí, pro zprávu o 

revizi a další. 

K § 16 

Ustanovení komplexně a uceleně vymezuje postup při připojení mikrozdroje žadatele 

k distribuční soustavě. Pokud budou v případě mikrozdroje splněny podmínky tohoto 

ustanovení a odpovídající přílohy č. 10, ostatní ustanovení vyhlášky se již pro připojení 

mikrozdroje nepoužijí. 

Norma ČSN 33 1500 má název Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. ČSN 

33 2000-1 ed. 2, platí souběžně s ČSN 33 2000-1:2003 do 2011-05-01, kdy ji zcela nahrazuje, 

a je účinná od června 2009. Norma určuje základní pravidla pro návrh, stavbu a revize 

elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí 

před úrazem a nebezpečím poškození, které může vzniknout při normálním použití tohoto 

elektrického zařízení. Norma též obsahuje opatření pro řádné fungování těchto zařízení. 
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K § 17 

V rámci společných ustavnoení jsou v návaznosti na § 45 energetického zákona jsou v 

ustanovení podrobněji určeny podmínky výstavby přípojky.  

K § 18 

V přechodných ustanoveních se upravuje vztah nové právní úpravy k dřívější (dosavadní) 

právní úpravě a právním vztahům podle ní vzniklým – a to v zájmu právní jistoty a ochrany 

práv v dobré víře nabytých na základě předchozí právní úpravy. 

K § 19 

Zrušující ustanovení stávajících vyhlášek upravujících podmínky připojení. 

K § 20 

Je navrhováno nabytí účinnosti vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

dnem, kdy nabyde účinnosti rovněž novela energetického zákona, tedy dnem 1. ledna 2016. 

K přílohám č. 1 až 6  

V jednotlivých ustanoveních jsou stanoveny náležitosti žádostí o připojení k nadřazeným 

soustavám, které jednotliví provozovatelé nadřazených soustav potřebují ke 

správnému posouzení žádostí o připojení. Stanovení náležitostí žádostí o připojení 

v navrhované vyhlášce zabezpečuje jednotný přístup k žadatelům o připojení.  

K příloze č. 7 

Příloha stanovuje náležitosti žádosti o krátkodobé připojení zařízení k distribuční soustavě. 

K příloze č. 8 

Příloha stanovuje měrný podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených 

s připojením a zajištěním požadovaného příkonu a výkonu. 

K příloze č. 9 

Příloha vymezuje charakter odběru. 

K příloze č. 10 

Příloha stanovuje náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající 

smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje k distribuční soustavě. 
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K příloze č. 11 

Příloha stanovuje podmínky prokázání charakteru připojovaného zařízení podle technické 

dokumentace. 
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