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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  Část materiálu: IV. 

Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického 

regulačního úřadu, pod č. j. 08510/2015-ERÚ dne 22.10.2015, s termínem dodání stanovisek (připomínek) do 13.11.2015. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce v rozdělení na zásadní připomínky a zásadní připomínky legislativně technického charakteru, a připomínky doporučující a 

legislativně technického charakteru. 

 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení byl povinným připomínkovým místům zaslán návrh vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. 

 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

Povinné   

Úřad vlády (KOM) Úřad vlády – odbor kompatibility Připomínky 

MO Ministerstvo obrany Připomínky 

KML 
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu 
Zásadní připomínky 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí Připomínky 

MF Ministerstvo financí Zásadní připomínky, připomínky 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Zásadní připomínky 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu Zásadní připomínky, připomínky 

MSP Ministerstvo spravedlnosti Připomínky 

MV Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky, připomínky 

MZE Ministerstvo zemědělství Připomínky 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek 

MZP Ministerstvo životního prostředí Připomínky 

RVV Rada pro vědu, výzkum a inovace Bez připomínek 

MK Ministerstvo kultury Připomínky 

MD Ministerstvo dopravy Bez připomínek 

   

Nepovinné   

HK ČR Hospodářská komora České republiky Zásadní připomínky, připomínky 

SPČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky Zásadní připomínky, připomínky 
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Zásadní připomínky: 

 
POVINNÁ 

PŘIPOMÍNKOVÁ 

MÍSTA 

 

Resort 

Č. j. 
Připomínky Vypořádání 

 

KML Zásadní připomínka: 
1. Pokud se porovnávají přínosy a náklady u obou variant, je nezbytné, aby se 

nepopisovaly (viz str. 11 a 12 ZZ) záměry a cíle, ale aby u nákladů varianty 1 byla 

např. zmíněna současná efektivita nákladů pro připojování malých zdrojů do 
10kW a např. u přínosů varianty 2 pak uvedeno srovnání, kolik by mohli žadatelé 

o připojení malých zdrojů ušetřit už v uplynulých letech (počet připojených zdrojů 

do 10 kW v rámci jednotlivých roků x průměrné náklady spojené s jednou 
takovou žádostí) na administrativních nákladech, pokud by taková úprava již 

v těchto letech platila. 

Akceptováno částečně. 
Energetický regulační úřad v co největší možné míře 

akceptoval tuto připomínku, a provedl odpovídající 

úpravy do závěrečné zprávy. 
Energetický regulační úřad neeviduje počet žádostí o 

připojení, tyto data mohou mít případně provozovatelé 

distribučních soustav. Energetický regulační úřad má 
případně k dispozici pouze počet vydaných licencí na 

tyto malé výrobní zdroje, ale tento údaj není pro účely 

závěrečné zprávy použitelný, ba naopak může být 

zkreslující. Osoby uvažující o připojení malého 
výrobního zdroje totiž mohli být ve svém rozhodnutí 

výrazně ovlivněni nutností žádat o licenci a s tím 

souvisejícími právními a ekonomickými důsledky. 
Odstranění povinnosti mít pro tuto marginální výrobu 

licence byl první krok pro možnost svobodnějšího 

rozhodnutí, na který se snaží vyhláška o připojení 

navázat, a na kterou budou v budoucnu navazovat i další 
opatření, jako je například nastavení ekonomické 

motivace pro zamezení dodávek elektřiny do soustavy při 

zjednodušeném připojení. 
Proto také není možné přesně vymezit ekonomické 

přínosy a náklady obou variant, protože se v případě 

procesu připojení jedné jen o další dílčí krok celkovému 
cíli, kterým je rozvoj inteligentních sítí iniciovaný 

přáním spotřebitelů elektřiny po větší svobodě a 

nezávislosti při rozhodování o zajištění jejich 

energetických potřeb. 
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2. Jestliže jsou navrženou variantou eliminována i rizika ohrožení života a 

zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí ve smyslu § 28 

odst. 6 energetického zákona, je zapotřebí ZZ doplnit i tak, aby bylo zřejmé, 
jakým způsobem bude Energetický regulační úřad vést a rozšiřovat evidenci 

případů, kdy   u těchto zdrojů z důvodů jejich připojení k distribuční soustavě 

k ohrožení kupř. života nebo majetku i přesto dojde. 

Akceptováno. 
Výše uvedené povinnosti podle § 28 odst. 6 

energetického zákona jsou stanoveny pro zákazníky 
provozující výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 

do 10 kW, nikoliv pro Energetický regulační úřad. 

V závěrečné zprávě jsou uvedeny proto, aby bylo zřejmé, 

že Energetický regulační úřad stanovením podmínky 
připojení ve smyslu limitní impedance, a podmínky 

související se změřením impedance osobou s odbornou 

způsobilostí podle české technické normy vychází těmto 
vyrábějícím zákazníkům vstříc, když tyto podmínky jsou 

nezbytným základem pro splnění těchto povinností.  

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. 

Závěrečná zpráva byla v tomto smyslu doplněna. 

 

3. A konečně, není zřejmé, jak veřejné konzultace proběhly. Výsledek těchto 
konzultací (pozn.: zahájeny dne 23. září 2015) je potřeba v ZZ upřesnit anebo 

popsat. 

Akceptováno.  

MF K § 8 Akceptováno.  
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Odstavec 3 je nutno přeformulovat. Věcné břemeno není náklad, je to vztah. Může 

se jednat o náhradu nákladů spojených s právem služebnosti (zjevně se nejedná o 

reálná břemena). Poplatek na výstavbu je zavádějící termín. Poplatky jsou soudní, 
správní nebo místní nebo sui generis, žádný právní předpis však nedefinuje 

poplatek na výstavbu. Zřejmě se má jednat o náklad ve smyslu úhrady ceny, ale ne 

např. o poplatek na pořízení distribuční soustavy. 

MMR K § 4 a 13  

Navrhovaná právní úprava připojení zařízení k elektrizační soustavě není 

v souladu s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 

věci umisťování staveb, neboť umisťovat stavby nebo zařízení lze pouze na 

základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak 

(viz § 76 odst. 1 stavebního zákona). Návrh vyhlášky zavádí pojem „mikrozdroj“, 

jehož připojení k distribuční soustavě není podmíněné územním rozhodnutím nebo 

jinou nezbytnou formou umístění stavby podle stavebního zákona. § 4 návrhu 

vyhlášky stanoví dále procesy pro umístění a povolení stavby, které nejsou 

v souladu se stavebním zákonem. Požadujeme v tomto směru návrh vyhlášky 

upravit.  

Vysvětleno. 
Podle § 76 odst. 1 stavebního zákona lze umisťovat 

stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich 

užívání na území, měnit využití území a chránit důležité 
zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. 

 

Návrh vyhlášky o připojení samozřejmě nemůže 
stanovovat normy odlišné od § 76 odst. 1 stavebního 

zákona, pouze předpis na úrovni právní síly zákona může 

stanovit úpravu jinak. Je proto ale nutné zdůraznit, že 
návrh vyhlášky o připojení se o to ani nepokouší. 

 

Podle zmocňovacích ustanovení energetického zákona (§ 
98a odst. 2 písm. g) má vyhláška stanovit 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. 
 

Návrh vyhlášky o připojení je prováděcí právní předpis 

pro energetický zákon, není a ani nemůže být prováděcí 
právní předpis stavebního zákona. 

 

Proto, při bližším zkoumání, lze jednoznačně vymezit, že 

návrh vyhlášky nenormuje odlišně od stavebního zákona, 
kdy a za jakých okolností jsou nutná různé 
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stavebněprávní řízení a rozhodnutí, ale při respektování 

stavebního zákona pouze stanovuje, jaké z těchto 

stavebněprávních náležitostí jsou nutná k předání 
provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy jako 

podmínka pro připojení zařízení žadatele k přenosové 

nebo distribuční soustavě.  

 
Jinými slovy, návrh vyhlášky řeší pouze vybraný 

segment celého procesu připojení a to ve vztahu žadatel o 

připojení – provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy. Vyhláška, jako prováděcí právní předpis 

energetického zákona, nemůže provádět stavební zákon, 

a nemůže tedy mít ambici řešit celý proces připojení, 
který od jeho začátku, tedy od úmyslu žadatele zařízení 

k připojení, samozřejmě zahrnuje i splnění povinností a 

podmínek stavebního zákona, stejně tak jako ovšem i 

jiných zákonů.  
 

Proces připojení vymezený návrhem vyhlášky o připojení 

proto řeší pouze vztah žadatel - provozovatel, a nemůže 
být v souladu s čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR komplexní 

metodickou příručkou procesu připojení, která zahrnuje i 

výslovné popsání povinných stavebně právních úkonů 
žadatele a provozovatele. To, že tyto úkony nejsou 

vyhláškou řešeny, nebo se z nich vypočítává jen určitá 

část pro potřeby vztahu žadatel - provozovatel 

neznamená, že tyto povinnosti a náležitosti, 
vyplývajících ze stavebního zákona, nemusí být v celém 

procesu připojení splněny a respektovány.      

 
Jinou otázkou je potom soulad návrhu vyhlášky o 

připojení a stavebního zákona. V tomto směru byla 

připomínka samozřejmě akceptována. Některé dotčené 

ustanovení byly rovněž odstraněny bez náhrady díky 
aktualizovaným požadavkům provozovatelů 
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distribučních soustav. Podle jejich vyjádření není 

kontrola plnění podmínek stavebních předpisů věcí 

provozovatele přepravní soustavy ani provozovatele 
distribuční soustavy a nemá být součástí posuzování při 

připojení k elektrizační soustavě. Jestli výrobna elektřiny 

získá příslušná povolení je věcí žadatele a nikoli 

provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční 
soustavy. 

Na žádost připomínkového místa byla odpovídající 

úprava doplněna do odůvodnění. 

K § 4 

V § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky jsou stanoveny součásti žádosti o připojení výrobny 

elektřiny, avšak kapacitní limity výroben elektřiny uvedené v tomto ustanovení 

nejsou v souladu s limitem staveb pro výrobu energie uvedeným v § 103 odst. 1 

písm. e) bodu 9 stavebního zákona; limity výroben elektřiny uvedené v § 4 odst. 2 

písm. a) a c) návrhu vyhlášky se navíc navzájem překrývají. Požadujeme v tomto 

směru návrh vyhlášky upravit.   

Akceptováno. 

Pro připomínku platí vyjádření výše. 

Dotčené ustanovení bylo odstraněno bez náhrady díky 

aktualizovaným požadavkům provozovatelů 
distribučních soustav. Podle jejich vyjádření není 

kontrola plnění podmínek stavebních předpisů věcí 

provozovatele přepravní soustavy ani provozovatele 
distribuční soustavy a nemá být součástí posuzování při 

připojení k elektrizační soustavě. Jestli výrobna elektřiny 

získá příslušná povolení je věcí žadatele a nikoli 
provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční 

soustavy. 

 

MPO 1. K § 2 písm. a) odst. 1 – požadujeme za slova „výrobny 

elektřiny“ doplnit leg. zkratku („výrobna“). Podle toho následně 
upravit i v dalším textu vyhlášky. 

Akceptováno.  

2. K § 8 odst. 1: za slova … „nebo výkonu“ doplnit leg. zkratku 
(„dále jen oprávněné náklady“). Podle toho následně upravit odst. 

2, 3, 4 event. další ustanovení. 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka je zavedena již v § 3 odst. 5. V daném kontextu 

ustanovení § 8 odst. 1 se však její použití (podíl na oprávněných nákladech) 

nehodí. 

 

3. K § 13 odst. 2 písm. a) – požadujeme změnu textu 

následujícím způsobem: „naměřená hodnota impedance v místě 
připojení k distribuční soustavě menší než hodnota limitní 

Akceptováno.  
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impedance podle odstavce 3“ 

 

Zdůvodnění k bodu 3 

 

Nelze kombinovat logickou podmínku větší nebo rovno, menší 

nebo rovno. 

4. K § 13 odst. 5: požadujeme upravit znění první věty 
následujícím způsobem: „Provozovatel distribuční soustavy 

posoudí úplnost údajů uvedených v žádosti podle odstavce 4 

nejpozději do 15 dnů od podání žádosti.“ 

Akceptováno.  

5. K § 13 odst. 5: požadujeme upravit znění druhé věty 
následujícím způsobem: „Nejsou-li údaje úplné a v souladu 

s požadavky odstavce 2 písm. a) až c), vyzve provozovatel 

distribuční soustavy…“ 
 

Zdůvodnění k připomínce 4 a 5 

 

Žadatel o připojení má být za splnění požadavků daných touto 
vyhláškou připojen. Technické požadavky jsou posuzovány osobou 

s odbornou způsobilostí. Posouzení PDS je v tomto případě 

nadbytečné a může vést ke zbytečné časové prodlevě. 

Akceptováno.  

MV K zákonnému zmocnění: 
Navrhovaná vyhláška do značné míry přebírá strukturu a 

obsah stávající vyhlášky č. 51/2006 Sb., považujeme však za 

nezbytné upozornit, že její významná část v předložené podobě 
překračuje rámec zákonného zmocnění obsaženého v § 98a odst. 2 

písm. g) energetického zákona. Zejména máme na mysli úpravu 

žádosti o připojení, příslušné smlouvy a nákladů s připojením 
spojených v § 4 až 8. Vzhledem ke struktuře návrhu, dané názvy 

jednotlivých paragrafů, nelze tuto materii podřadit pod žádný 

z okruhů stanovených ve zmocňovacím ustanovení, resp. 

v předmětu úpravy popsaném v § 1 návrhu. Jestliže § 3 nese nadpis 
(nejde o skupinový nadpis) „Podmínky připojení zařízení k 

elektrizační soustavě“, pak je třeba mít za to, že úprava těchto 

Akceptováno.  
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podmínek je obsažena pouze v něm a nikoli v dalších ustanoveních 

vyhlášky.   

Pokud se předkladatel domnívá, že problematiku žádosti o 
připojení apod. lze podřadit pod podmínky připojení k elektrizační 

soustavě, je třeba tomu strukturu návrhu přizpůsobit. V opačném 

případě je nezbytné daná ustanovení vypustit, neboť k nim chybí 

zákonné zmocnění, čímž by se vyhláška dostávala do rozporu s č. 
79 odst. 3 Ústavy.  

Obdobný problém lze nalézt i v případě § 10 až 14. 

    

    

    

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA   

HK ČR 

 

 

 Připomínka k § 3 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme text upravit následovně: 

„c) smlouva o připojení mezi žadatelem a provozovatelem 

přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo 

změna stávající smlouvy o připojení1) a splnění podmínek z této 

smlouvy vyplývajících.“ 

Odůvodnění: 

K realizaci připojení nestačí pouze uzavření příslušné smlouvy, ale 
také splnění sjednaných podmínek, kterými mohou být zaplacení 

podílu, příprava připojení ze strany žadatele, apod. Připomínka 

váže na standard kvality stanovený ve vyhlášce ERÚ (vyhláška 

540/2005 Sb. v platném znění). Realizace připojení je 
uskutečňována za účelem umožnění „přenosu“  

nebo „distribuce“. V § 12 zmíněné vyhlášky je standard podmíněn 

splněním podmínek smlouvy o připojení. Pokud vyhláška o kvalitě 
(ERÚ) může odkazovat na splnění podmínek, je jasné, že také 

podmínkou připojení mají být splněné podmínky z této smlouvy. 

Pokud by tomu tak nebylo, byl by provozovatel distribuční 

Neakceptováno. 
Při akceptaci uvedeného návrhu by vyhláška nepřípustně zasahovala do 

soukromoprávních vztahů. Smlouva je dvou nebo vícestranný právní vztah, 

a splnění nebo nesplnění toho, co je v ní sjednáno, souvisí právě a jen se 
vzniklým smluvní vztahem. Právní předpis může stanovit povinné 

náležitosti smlouvy, smlouva musí být v souladu s právními předpisy, ale 

právní předpis (vyhláška) nemůže zajistit, aby se plnily závazky vzniklé ze 
smluvního vztahu. 
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soustavy v nerovném postavení, protože jsou mu uloženy 

povinnosti ze zákona a neměl by šanci adekvátně vyžadovat 

splnění základních podmínek 

 Připomínka k § 3 

Požadujeme za odstavec 4 vložit nový odstavec, který zní: 

„(5) V případě, že v době uzavření nové smlouvy o připojení v 

místě připojení k distribuční soustavě již existuje stávající smluvní 

vztah o připojení provozovatele distribuční soustavy a jiného 

zákazníka, než je žadatel, a stávajícího zákazníka nelze 

kontaktovat tak, aby mohlo dojít k ukončení stávajícího 

smluvního vztahu, akceptuje provozovatel distribuční soustavy 

ukončení stávajícího smluvního vztahu na základě čestného 

prohlášení žadatele, že stávajícího zákazníka nelze dohledat.“ 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

Odůvodnění: 

V praxi se lze často setkat s případy, kdy původní nájemce 

neukončil svůj smluvní vztah a nový nájemce/zákazník ani vlastník 

nemovitosti jej není schopen nijak kontaktovat. Pro tyto případy 
navrhujeme umožnit uzavření nové smlouvy o připojení po splnění 

všech náležitostí na základě doložení čestného prohlášení žadatele. 

Současně by provozovatel distribuční soustavy měl promítnout 
odpovídající úpravu i do svých pravidel provozování distribuční 

soustavy. 

Neakceptováno. 
Při akceptaci uvedeného návrhu, by vyhláška nepřípustně zasahovala do 

soukromoprávních vztahů. Energetický regulační úřad respektuje smysl a 

účel navrhovaného ustanovení, ale uvedené činnosti a postupy může 
provozovatel distribuční soustavy aplikovat bez ohledu na vyhlášku o 

připojení. 

 

 Připomínka k § 3 a k § 15 

Požadujeme do § 3 doplnit nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Rezervovaný výkon v místě připojení výrobny přímo 

připojené k elektrizační soustavě nebo v místě připojení 

odběrného místa, do kterého je připojena výrobna, nebo v místě 

připojení výrobny, do jejíhož zařízení je připojena jiná výrobna, 

může být ve smlouvě o připojení sjednán nejvýše jako součet 

násobků instalovaného výkonu a koeficientu podle přílohy č. 12 

Akceptováno s úpravou. 
Energetický regulační úřad akceptoval připomínku a do vyhlášky (§ 3 odst. 
6) vložil odpovídající úpravu, která: 

- omezuje výši rezervovaného výkonu, kterou lze maximálně sjednat v rámci 

smlouvy o připojení 
- zabraňuje spekulativnímu nebo zbytečnému blokování výkonů 

v elektrizační soustavě 

- je realizována prostřednictvím koeficientů navýšení ve vztahu 

k instalovanému výkonu výrobny. 
Vložená úprava tak odpovídá smyslu a účelu připomínkou navrhované 
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za všechny výrobny elektřiny připojené v daném místě připojení.“ 

Dále požadujeme doplnit do § 15 nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Ustanovení § 3 odst. 7 se použije jen v případě výroben nově 

připojených po 1. 1. 2016 nebo v případě stávajících výroben, u 

nichž po 1. 1. 2016 žadatel požádá o změnu rezervovaného 

výkonu z důvodu změny instalovaného výkonu.“ 

V souvislosti s tím požadujeme doplnit novou přílohu č. 12, která 
zní: 

„Příloha 12  

KOEFICIENT PRO VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE 

REZERVOVANÉHO VÝKONU  

Pro určení maximální hodnoty rezervovaného výkonu 

přepočteného z hodnoty instalovaného výkonu (elektrického) jsou 
stanoveny následující koeficienty: 

Typ výrobny       

 Koeficient (kr) 

Malá vodní elektrárna do Pinst = 1 MW včetně                           

 1,1 

Malá vodní elektrárna nad Pinst = 1 MWdo 10 MW včetně                 

1,08 

Vodní elektrárna nad Pinst = 10 MW                                  
1,05 

Fotovoltaická elektrárna (instalovaný výkon panelů kWp)            

 1 

Větrná elektrárna do Pinst = 10 MW včetně               

 1,1 

Větrná elektrárna nad Pinst = 10 MW                            

 1,05 

Kogenerační jednotky, mikro do Pinst = 10 kW včetně                     

úpravy, má pouze jinou legislativně-technickou konstrukci. 

Na rozdíl od navrhované úpravy byl Energetický regulační úřad dále nucen 

respektovat i další pravidla tvorby právních předpisů, zejména přistupovat 
k úpravě jednotně, bez neodůvodněných rozdílů. 
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 1,1 

Kogenerační jednotky nad Pinst = 10 kW                                         

 1,05 

Elektrárny využívající spalování biomasy včetně                                     

1 

Elektrárny využívající spalování bioplynu a důlního plynu                

 1 

Geotermální elektrárny                                     

1 

Parní elektrárny, spalovny                      
 1 

Paroplynové elektrárny                                     

1,05 

Jaderné elektrárny                           

 1 

Maximální hodnota pro sjednání rezervovaného výkonu se vypočte 

jako součin instalovaného výkonu výrobny a koeficientu kr. 

P = Pinst * kr (MW)“ 

Odůvodnění: 

Na základě dosavadních zkušeností požadujeme omezit výši 

rezervovaného výkonu, kterou lze maximálně sjednat v rámci 
smlouvy o připojení, a to s využitím určitých koeficientů navýšení 

ve vztahu k instalovanému výkonu výrobny. Cílem je v souladu 

s předpisy EU zabránit spekulativnímu nebo zbytečnému blokování 
výkonů v elektrizační soustavě. 

Bez tohoto ustanovení by mohl absurdně žadatel např. s výrobnou 

s instalovaným výkonem 1 MW požádat o RV 1000 MW. Sice by 

jednorázově zaplatil připojovací poplatek (50 % limitováno 50 
mil.), vzhledem k tomu, že však není již dále nijak finančně 
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motivován optimalizovat rezervovaný výkon (na rozdíl od 

sjednaného rezervovaného příkonu, k němuž budou s účinností od 

1. 1. 2016 vázány některé regulované platby), mohl by takto 
blokovanou kapacitu držet legálně neomezeně dlouhou dobu. 

Obdobná situace může nastat i u mnohem menších výkonů. Výše 

rezervovaného výkonu nevztažená rozumným způsobem 

k instalovaným výkonům také může vést k nutnosti neefektivního 
vynakládání investičních prostředků na straně provozovatele 

distribuční soustavy a tedy zbytečné zvyšování nákladů systému. 

Ustanovení by se samozřejmě použilo jen v případě výroben nově 
připojených po 1. 1. 2016 nebo u výroben, u nichž po tomto datu 

došlo ke změně instalovaného výkonu a žadatel požádá o změnu 

rezervovaného výkonu. 

 Připomínka k § 4 odst. 2 

Požadujeme upravit text ustanovení následovně: 

„(2) Součástí žádosti o připojení výrobny elektřiny je souhlas 

vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho 

nemovitosti a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným 
výkonem  

a) nad 30 kW do 5 MW včetně územně plánovací informace o 

podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, že je 
výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací 

dokumentací,  

b) nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a výrobny 

elektřiny připojované k přenosové soustavě územně plánovací 
informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí,  

c) nad 0,5 MW harmonogram přípravy výstavby výrobny 

elektřiny.“ 

Odůvodnění: 

Kontrola plnění podmínek stavebních předpisů není věcí 

provozovatele přepravní soustavy ani provozovatele distribuční 

Akceptováno.  
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soustavy a nemá být součástí posuzování při připojení 

k elektrizační soustavě. Provozovatel přepravní soustavy ani 

provozovatel distribuční soustavy není další stavební úřad. Jestli 
výrobna elektřiny získá příslušná povolení je věcí žadatele a nikoli 

provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční soustavy. Navíc 

je těžko myslitelné, aby územně plánovací dokumentace řešila 

umístění výrobny o výkonu např. 35 kW. Požadavky jsou v případě 
menších výroben elektřiny zjevně nadbytečné až obstrukční. 

Případné spekulativní blokace sítí těžko budou prováděny 

v případě žádostí o připojení výroben s výkonem v řádu stovek kW 
nebo jednotek MW 

 Připomínka k § 4 odst. 6 

Požadujeme upravit text ustanovení následovně: 

„(6) Žádá-li o připojení k přenosové soustavě nebo distribuční 

soustavě žadatel, který je držitelem licence na distribuci elektřiny 
nebo držitelem licence na výrobu elektřiny, rezervuje se pro místo 

připojení k soustavě rezervovaný příkon i rezervovaný výkon. 

Pokud je výrobna elektřiny žadatele připojena zároveň do 
přenosové i distribuční soustavy, rezervuje se rezervovaný příkon i 

rezervovaný výkon pro každé předávací místo připojení.“ 

Odůvodnění: 

Hodnota příkonu nebo výkonu je v souladu s ostatními 

ustanoveními vyhlášky sjednávána v místě připojení. Jedná se o 

sjednocení terminologie ve vazbě na její použití v rámci celého 

návrhu vyhlášky. 

Akceptováno.  

 Připomínka k § 5 odst. 1 a 3 

Požadujeme upravit text ustanovení následovně: 

„(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy může  
od žadatele vyžádat zpracování studie připojitelnosti, 

a) je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o 

Akceptováno. 
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jehož připojení žadatel žádá, bude mít vliv na spolehlivost provozu 

přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo 

b) žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého 
napětí a vyšších.“ 

„(3) Předmětem studie připojitelnosti výrobny elektřiny nebo 

odběrného elektrického zařízení je posouzení očekávaných vlivů 

připojení zařízení na spolehlivost provozu přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy. Předmětem studie připojitelnosti 

distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční 

soustavy k jiné distribuční soustavě je dále posouzení možných 
variant požadovaného připojení z hlediska jejich nákladovosti.“ 

Odůvodnění: 

Studie připojitelnosti byla vždy realizována proto, aby zhodnotila 
dopad připojení výrobny na přenosovou soustavu nebo distribuční 

soustavu, a to zejména z pohledu dopadu na kvalitu napětí. 

Samozřejmě je okruh posuzovaných veličin více (harmonické, 

flikr, vliv na HDO, v odůvodněných případech i spolehlivost atd.). 
Je tedy zřejmé, že spolehlivost je jen jednou z posuzovaných 

oblastí. Navrhujeme proto ponechat širší význam s tím, že 

podrobnější postup bude upraven v pravidlech provozování 
distribuční soustavy a pravidlech provozování přenosové soustavy. 

 Připomínka k § 5 odst. 2 

Požadujeme text upravit následovně: 

„(2) Žádá-li žadatel o připojení distribuční soustavy k přenosové 

soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu v 
předávacím místě připojení mezi distribuční soustavyk a 

přenosovou soustavou přenosové soustavě, zajišťují zpracování 

studie připojitelnosti společně provozovatel přenosové soustavy a 
provozovatel distribuční soustavy.“ 

Odůvodnění:   

Jedná se o sjednocení terminologie ve vazbě na její použití v rámci 

Akceptováno. 
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celého návrhu vyhlášky. 

 Připomínka k § 6 odst. 1 

Požadujeme text upravit následovně: 

„(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy posuzuje žádost o připojení zařízení s ohledem 

na  

a) místo a způsob požadovaného připojení,  

b) velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a 
časový průběh zatížení,  

c) spolehlivost dodávky elektřiny,  

d) charakter zpětného působení zařízení žadatele na přenosovou 
nebo distribuční soustavu,  

e) plánovaný rozvoj soustavy,  

f) pořadí podaných žádostí,  

g) limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovené 
provozovatelem přenosové soustavy, 

h) velikost instalovaného výkonu výrobny elektřiny. 

i) právo na přednostní připojení k přenosové nebo distribuční 
soustavě podle zákona o podporovaných zdrojích.“ 

Odůvodnění: 

Zákon o podporovaných zdrojích energie stanoví v § 7 odst. 1 
povinnost provozovatele přenosové soustavy a provozovatele 

distribuční soustavy přednostně připojit výrobnu elektřiny 

z podporovaných zdrojů energie. Tato povinnost by měla být 

reflektována také ve vyhlášce  
o připojení. Uvedená povinnost vyplývá z legislativy EU a její 

ignorování je důvodem pro zahájení řízení o porušení TFEU. 

Nemůžeme přijmout tvrzení, že povinnost je již zakotvena 
v zákonu o podporovaných zdrojích energie a proto není potřeba ji 

Akceptováno.  
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uvádět ve vyhlášce. Právě proto, že zákon tuto povinnost stanoví a 

vyhláška uvádí, jaké skutečnosti je provozovatel přenosové 

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen při 
posuzování žádosti o připojení zohlednit, je potřeba mezi tyto 

aspekty doplnit také případné právo na přednostní připojení dané 

výrobny k elektrizační soustavě dané zákonem o podporovaných 

zdrojích energie. Jinak bychom se dostali do absurdní situace, kdy 
sice zákon obecně zakotvuje právo na přednostní připojení, ale 

příslušný provozovatel soustavy ho v souladu s vyhláškou o 

připojení může (respektive dokonce musí) ignorovat. 

 Připomínka k § 6 odst. 6 

Požadujeme text upravit následovně: 

„(6) Je-li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné provést 

měření nebo u sítě o napětí 110 kV ověření chodu sítě výpočtem, 

prodlužuje se termín podle odstavce 4 nebo 5 o dobu potřebnou pro 
měření nebo ověření chodu sítě, nejvýše o 30 dnů. O nezbytnosti 

provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty 

informuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne 

obdržení žádosti o připojení.“ 

Odůvodnění: 

S rozvojem decentralizované výroby se významným způsobem 

změnily toky v sítích a chování sítě. Z toho důvodu je nezbytné 

umožnit posuzování sítě (měření nebo ověření chodu sítě) i na 

nižších napěťových úrovních včetně hladiny nízkého napětí. 
V takovém případě je nutné připustit odpovídající delší lhůty pro 

posouzení žádosti o připojení. 

Při velké koncentraci zdrojů bude nutné provádět výpočty chodu 
sítě na nižších napěťových hladinách, jedná se o podmiňující krok 

pro použití regulace zdroje na zvolené napětí, což je způsob, který 

výrazně zvyšuje připojitelnost zdrojů 

Akceptováno s úpravou. 
Upravené znění: 

„Je-li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné provést měření nebo 

ověření chodu sítě výpočtem, prodlužuje se termín podle odstavce 4 nebo 5 
o dobu potřebnou pro měření nebo ověření chodu sítě, nejvýše však o 30 

dnů na hladině VVN a o 15 dnů na hladině VN a NN. O nezbytnosti 

provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty informuje 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 

žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.“ 
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 Připomínka k § 7 odst. 5 

Požadujeme text upravit následovně: 

„(7) V případě zániku smlouvy o zajištění služby přenosové 

soustavy nebo o zajištění služby distribuční soustavy trvá rezervace 
příkonu pro stávající místo připojení po dobu 48 měsíců ode dne 

zániku smlouvy. Jestliže smlouva o zajištění služby přenosové 

soustavy nebo o zajištění služby distribuční soustavy nebyla pro 

odběrné elektrické zařízení uzavřena do 48 měsíců  
od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace 

příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.“ 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že rezervovaný příkon může být sjednáván 

nejen pro zařízení zákazníka, ale rovněž pro odběr výrobny, je 
nezbytné rozlišit přístup k těmto odlišným odběrům.  Výrobna 

elektřiny může realizovat a zpravidla realizuje odběr 

v následujících případech: a) po dobu výstavby, b) po dobu 
provozu a to za účelem případného zajištění napájení technologie  

nebo případně i pro další účely odběru v rámci areálu výrobny. 

V případě velkých výroben doba výstavby (komplexní obnovy) 
může přesáhnout časový horizont uvedený v návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

 

 Připomínka k § 9 odst. 3 

Požadujeme text upravit následovně: 

„(3) Je-li souběžně žádáno o rezervaci příkonu a výkonu pro 

jednoho žadatele v jednom místě připojení, stanoví se podíl na 
oprávněných nákladech zvlášť pro rezervaci příkonu a pro 

rezervaci výkonu. Žadatel hradí vyšší z obou stanovených podílů na 

oprávněných nákladech. Obdobně se postupuje v případě, kdy je 
žádáno o rezervaci příkonu nebo výkonu ve stávajícím místě 

připojení odběrného místa nebo výrobny s tím, že pokud podíl na 

oprávněných nákladech stanovený pro nově požadovaný příkon 

Neakceptováno. 

Podmiňovací způsob je v rozporu s pravidly tvorby právních předpisů 

daných mimo jiné Legislativními pravidly vlády. 
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nebo výkon je menší nebo roven podílu na oprávněných nákladech, 

který by byl stanoven pro stávající příkon nebo výkon podle této 

vyhlášky, nehradí žadatel žádný podíl na oprávněných nákladech. 
V případě, že podíl stanovený pro nově požadovaný příkon nebo 

výkon má vyšší hodnotu než podíl, který by byl stanoven pro 

stávající příkon nebo výkon podle této vyhlášky, hradí žadatel vyšší 

z obou stanovených podílů na oprávněných nákladech.“ 

Odůvodnění: 

Velká část odběrných míst byla připojena před platností stávající 

nebo novelizované vyhlášky a způsob stanovení nebo vyměření 
podílu za připojení k elektrizační soustavě byl odlišný. Pokud 

žadatel dodatečně sjednává pouze jeden z parametrů (příkon nebo 

výkon) v již existujícím místě, druhý z parametrů je již tedy 
sjednán podle předchozí právní úpravy a pro něj se tedy podíl na 

nákladech podle návrhu vyhlášky nehradí (tento slouží pouze jako 

relevantní pro posouzení, zda má žadatel uhradit podíl na 

nákladech na zajištění prvního z parametrů připojení či nikoliv). Je 
tedy nutné doplnit podmiňovací způsob. 

 Připomínka k § 13 odst. 2 písm. b) 

Požadujeme text upravit následovně: 

„b) technické řešení zajištění opatření u mikrozdroje, které zabrání 
přímé dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s 

výjimkou přetoků elektřiny do distribuční soustavy ve výši do 60 

kWh v případě ročního zúčtovacího období nebo do 5 kWh v 

případě měsíčního zúčtovacího období,“. 

Dále požadujeme vložení nových písmen c) a d), která znějí: 

„c) do odběrného místa je připojen pouze jeden mikrozdroj a 

žádná výrobna, 

 d) dodávka elektřiny do distribuční soustavy s maximálním 

naměřeným výkonem v měřícím intervalu vyšším než 10 % 

instalovaného výkonu mikrozdroje představuje závazné porušení 

Akceptováno částečně 

- k písm. b) - upravené znění: 
„b) technické 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,“ 
 

- k písm. c) - tato podmínka vyplývá přímo z energetického zákona (§ 3 

odst. 3 a § 28 odst. 5 energetického zákona) - neakceptováno 
- k písm. d) - co je a není porušením podmínek smlouvy nemůže stanovovat 

vyhláška, ale případně pouze a jen konkrétní ujednání v příslušné smlouvě. 

Akceptace připomínky by znamenala nepřípustný zásah do 
soukromoprávních vztahů - neakceptováno 
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smluvních podmínek připojení mikrozdroje,“. 

Dosavadní písmena c) a d) se poté označují jako písmena e) a f). 

Odůvodnění: 

Zjednodušené připojení zdrojů bylo definováno již v rámci NAP 

SG. Od samého počátku byl tento způsob připojení definován jako 

bez přetoku výkonu do soustavy a v tomto smyslu by měl být také 

implementován do vyhlášky o připojení. Dále byla podpořena 
varianta s progresivním zpoplatněním nedodržení nulového 

výkonu.  

Pokud by ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) nebylo uvedeno do 
souladu s řešením zjednodušeného připojení podle NAP SG, 

nemůže být provozovatel distribuční soustavy činěn odpovědným 

za dodržování stanovené kvality dodávek a služeb v případech, kdy 
by v důsledku takto navrženého ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) 

vyhlášky docházelo k překročení mezních hodnot napětí (v tomto 

smyslu by měl být novelizován energetický zákon, konkrétně 

ustanovení § 25 odst. 10 písm. p)). Tímto způsobem nelze zavést 
nárokové připojení mikrozdrojů s umožněním přetoků, aniž by tím 

byla přímo ohrožena kvalita dodávek ostatních uživatelů soustavy. 

Platnost vstupních předpokladů při implementaci zjednodušeného 
připojení do sekundární legislativy byla potvrzena taktéž 

Koordinačním výborem NAP SG. 

 

 Připomínka k § 13 odst. 5 

Požadujeme text upravit následovně: 

„(5) Provozovatel distribuční soustavy posoudí údaje uvedené v 
žádosti podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. 

Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 2 písm. a) až c) nebo 

je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, 

V případě že údaje uvedené v žádosti o smlouvu o připojení 

nejsou úplné nebo jsou v rozporu s evidencí provozovatele 

distribuční soustavy nebo nejsou splněny podmínky podle odst. 2 

Akceptováno částečně. 
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písm. a) až c), vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele 

nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění 

poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu 
přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě 

nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě 

nebude žádost posuzována. V opačném případě zašle žadateli 

návrh smlouvy o připojení nejpozději do 20 30 dnů od obdržení 
úplné žádosti o uzavření smlouvy o připojení.“ 

Dále požadujeme vložit nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Provozování mikrozdroje bez smlouvy o připojení 

zohledňující připojený mikrozdroj je závažným porušením 

podmínek smlouvy o připojení.“ 

Dosavadní odstavec 7 se přečísluje jako odstavec 8. 

Odůvodnění: 

Navržená úprava § 13 odst. 5 jednoznačněji vymezuje, v jakých 

případech vyzve provozovatel soustavy žadatele k doplnění údajů. 

Navrhujeme upravit dobu pro zpracování žádosti žadatele 
s ohledem na nezbytné procesy související s posouzením žádosti. 

Navržené ustanovení odstavce 7 vymezuje jednu z klíčových 

podmínek nutných pro řádný provoz mikrozdroje v souladu 
s energetickým zákonem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Co je a není porušením podmínek smlouvy nemůže stanovovat vyhláška, ale 
případně pouze a jen konkrétní ujednání v příslušné smlouvě. Akceptace 

připomínky by znamenala nepřípustný zásah do soukromoprávních vztahů. 

 Připomínka k § 15 odst. 1 

Požadujeme vypustit ustanovení odstavce 1. Dosavadní odstavec 2 

se pak označí jako odstavec 1. 

„(1) Podle dosavadních právních předpisů se posuzuje doba trvání 
rezervace příkonu pro stávající místo připojení, zanikla-li smlouva 

o přenosu nebo distribuci elektřiny před účinností této vyhlášky 

(12) Žádosti o připojení nebo žádosti o smlouvu o připojení nebo 
její změnu podané  

před účinností této vyhlášky se posuzují podle dosavadních 

Akceptováno.  
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právních předpisů.“ 

Odůvodnění: 

Původní návrh ustanovení odstavce 1 měl za cíl garantovat 
účastníkům trhu možnost opětovně sjednat rezervovaný příkon bez 

povinnosti uhradit znovu podíl na oprávněných nákladech 

v případě, že bylo odběrné místo bez odpovídající smlouvy a ve 

lhůtě do 60 měsíců byla následně příslušná smlouva uzavřena. 
Návrhem této vyhlášky se lhůta snižuje na 48 měsíců. Jsme toho 

názoru, že pro garance v původním rozsahu není nadále 

opodstatnění a zavedením přechodného ustanovení bude zásadně 
zvýšena administrativní zátěž (včetně nákladů na úpravy IT 

systémů apod.) na straně provozovatelů soustav, kteří budou 

povinováni složitější evidencí 

 Připomínka k § 15 odst. 1 

Požadujeme doplnit nové odstavce, které znějí: 

„(2) Není-li u výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavně 

před 1. 1. 2016 sjednán rezervovaný příkon, a pokud se výrobce 

elektřiny s provozovatelem přenosové soustavy nedohodnou jinak, 

provozovatel přenosové soustavy určí jeho hodnotu ve výši 

čtvrthodinového maxima naměřeného za období od 1. ledna 2011 

do 31. prosince 2015. Za takto sjednanou nebo určenou hodnotu 

rezervovaného příkonu se nehradí podíl na oprávněných 

nákladech podle § 9. 

(3) Není-li u výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy 

připojené před 1. 1. 2016 sjednán rezervovaný výkon nebo příkon, 

provozovatel distribuční soustavy určí jeho hodnotu ve výši 

čtvrthodinového maxima naměřeného za období od 1. ledna 2011 

do 31. prosince 2015. Při výpočtu provozovatel distribuční 

soustavy vyloučí 5 % maximálních hodnot naměřených 

v uvedeném období. Za takto určenou hodnotu rezervovaného 

výkonu nebo příkonu se nehradí podíl na oprávněných nákladech 
podle § 9.“ 

Neakceptováno. 
Energetický regulační úřad respektuje účel navrhovaného ustanovení, ale je 

nutné zdůraznit, že účelem přechodných ustanovení (ani vyhlášky obecně) 

nemůže být řešení nedostatků ve smluvních ujednáních. 
V tomto ohledu navíc chybí dostatečný zákonný základ pro úpravu této 

problematiky, stejně jako neexistuje výslovné zmocnění k nápravě 

uvedených nesrovnalostí a nedostatků ve smluvních ujednáních.   
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Odůvodnění: 

V případě ustanovení nově navržených odstavců 2 a 3 se jedná o 

přechodné ustanovení, kterým by měly být odstraněny případné 
historické nesrovnalosti a nedostatky ve smluvních ujednáních. 

Jedná se v drtivé většině o případy, kdy byl již příslušný podíl 

uhrazen a jejich opětovné účtování by znamenalo dvojí zpoplatnění 

účastníků trhu podílem na oprávněných nákladech na připojení. 
Účtování takového poplatku je v těchto případech neopodstatněné. 

 Připomínka k Příloze 8 

Požadujeme doplnit Typ C: 

„Příloha 8 

MĚRNÝ PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA OPRÁVNĚNÝCH 

NÁKLADECH SPOJENÝCH S PŘIPOJENÍM A ZAJIŠTĚNÍM 

POŽADOVANÉHO PŘÍKONU A VÝKONU  

ZA REZERVACI PŘÍKONU 

------------------------------------------------------------------ --------------

-------------------------------- 

Místo připojení k napěťové hladině   Způsob připojení     
 Měrný podíl žadatele 

------------------------------------------------------------------ --------------

---------------------------------------------------------------------------------
-- 

přenosová soustava                                                

 200 000 Kč/MW 

distribuční soustava VVN                      Typ A           
 600 000 Kč/MW 

distribuční soustava VVN                      Typ B           

 150 000 Kč/MW 

distribuční soustava VVN  Typ C   

Neakceptováno. 
Ceny jsou převzaty z původní vyhlášky a byly původně nastaveny na 
základě studie. Energetický regulační úřad nepovažuje za vhodné stanovit 

arbitrálně další ceny bez jakýchkoliv podkladů.  
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 7500 Kč/MW 

distribuční soustava VN                                  

 800 000 Kč/MW 

distribuční soustava VN                        Typ B1            

 200 000 Kč/MW 

distribuční soustava VN  Typ C   

 10000 Kč/MW 

distribuční soustava NN             3 fázové připojení            

 500 Kč/A 

distribuční soustava NN             1 fázové připojení            
 200 Kč/A 

------------------------------------------------------------------ --------------

---------------------------------------------------------------------------------
- 

Připojení Typu C je takové připojení, kdy odběratel v předchozích 

dvou letech snížil hodnotu rezervovaného příkonu a žádá o návrat 

k hodnotě do výše nižší nebo rovné rezervovanému příkonu, který 
byl sjednán původně.“ 

Odůvodnění: 

Hodnota RP bude zatížena následujícími platbami: 

 Od roku 2016 a dále příspěvkem na POZE, který aktuálně 

přestavuje 23-25% z celkové ceny elektřiny. 

 Od roku 2017 a dále by měl začít fungovat nový tarifní 

model, ve kterém bude řada plateb rovněž alokována na 

RP. Tato část bude představovat dalších cca 15% z celkové 
ceny. 

 Počínaje rokem 2017 bude na RP alokováno zhruba 35-

40% z celkové ceny elektřiny, přičemž vyšší procento platí 

pro odběry z VVN. 
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Vzhledem k vysokému podílu plateb alokovaných na RP 

považujeme za nutné poskytnout odběratelům alespoň minimální 

flexibilitu pro zacházení s RP. Pro návrat do výše předchozí 
hodnoty považujeme za adekvátní poplatek ve výši 5% původního. 

Tato částka slouží k pokrytí administrativních nákladů distributora. 

Očekávaným snížením RP u většiny odběratelů dojde ke snížení 

nároků na distribuční soustavu a k masivnímu uvolnění prostoru 
pro nové odběry. V tomto případě provozovatel DS zinkasuje 

příspěvek na připojení, aniž by musel investovat do rozšiřování 

distribuční soustavy. 

SPČR . Připomínka k § 3 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme konec upravit takto: 

 „c) smlouva o připojení mezi žadatelem a provozovatelem 

přenosové soustavy  
nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající 

smlouvy o připojení1) a splnění podmínek z této smlouvy 

vyplývajících.“ 

 

Odůvodnění: K realizaci připojení nestačí pouze uzavření 

příslušné smlouvy, ale také splnění sjednaných podmínek, kterými 
mohou být zaplacení podílu, příprava připojení ze strany žadatele, 

apod. Připomínka váže na standard kvality stanovený ve vyhlášce 

ERÚ (vyhláška 540/2005 Sb. v platném znění). Realizace připojení 

je uskutečňována za účelem umožnění „přenosu“  
nebo „distribuce“. V § 12 zmíněné vyhlášky je standard podmíněn 

splněním podmínek smlouvy  

o připojení. Pokud vyhláška o kvalitě (ERÚ) může odkazovat na 
splnění podmínek, je jasné,  

že také podmínkou připojení mají být splněné podmínky z této 

smlouvy. Pokud by tomu tak nebylo, byl by provozovatel 
distribuční soustavy v nerovném postavení, protože jsou mu 

uloženy povinnosti ze zákona a neměl by šanci adekvátně 

Neakceptováno. 
Při akceptaci uvedeného návrhu, by vyhláška nepřípustně zasahovala do 

soukromoprávních vztahů. Smlouva je dvou nebo vícestranný právní vztah, 

a splnění nebo nesplnění toho, co je v ní sjednáno, souvisí právě a jen se 
vzniklým smluvní vztahem. Právní předpis může stanovit povinné 

náležitosti smlouvy, smlouva musí být v souladu s právními předpisy, ale 

právní předpis (vyhláška) nemůže zajistit, aby se plnily závazky vzniklé ze 
smluvního vztahu. 
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vyžadovat splnění základních podmínek. 

Připomínka k § 3 
Požadujeme za odstavec 4 vložit nový odstavec, který zní: 

„(5) V případě, že v době uzavření nové smlouvy o 

připojení v místě připojení k distribuční soustavě již existuje 

stávající smluvní vztah o připojení provozovatele distribuční 

soustavy a jiného zákazníka, než je žadatel, a stávajícího 

zákazníka nelze kontaktovat tak, aby mohlo dojít k ukončení 

stávajícího smluvního vztahu, akceptuje provozovatel 

distribuční soustavy ukončení stávajícího smluvního vztahu na 

základě čestného prohlášení žadatele, že stávajícího zákazníka 
nelze dohledat.“ 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

 

Odůvodnění:  V praxi se lze často setkat s případy, kdy původní 
nájemce neukončil svůj smluvní vztah a nový nájemce/zákazník 

ani vlastník nemovitosti jej není schopen nijak kontaktovat. Pro 

tyto případy navrhujeme umožnit uzavření nové smlouvy o 

připojení po splnění všech náležitostí na základě doložení čestného 
prohlášení žadatele. Současně by provozovatel distribuční soustavy 

měl promítnout odpovídající úpravu i do svých pravidel 

provozování distribuční soustavy 

Neakceptováno. 
Při akceptaci uvedeného návrhu, by vyhláška nepřípustně zasahovala do 
soukromoprávních vztahů. Energetický regulační úřad respektuje smysl a 

účel navrhovaného ustanovení, ale uvedené činnosti a postupy může 

provozovatel distribuční soustavy aplikovat bez ohledu na vyhlášku o 

připojení. 

 

Připomínka k § 3 a k § 15 
Požadujeme do § 3 doplnit odstavec 7, který zní: 

„(6) Rezervovaný výkon v místě připojení výrobny 

přímo připojené k elektrizační soustavě nebo v místě připojení 

odběrného místa, do kterého je připojena výrobna, nebo 

v místě připojení výrobny, do jejíhož zařízení je připojena jiná 

výrobna, může být ve smlouvě o připojení sjednán nejvýše jako 

součet násobků instalovaného výkonu a koeficientu podle 

přílohy č. 12 za všechny výrobny elektřiny připojené v daném 

místě připojení.“ 

 
Dále požadujeme doplnit do § 15 nový odstavec 3, který zní: 

Akceptováno s úpravou. 
Energetický regulační úřad akceptoval připomínku a do vyhlášky (§ 3 odst. 

6) vložil odpovídající úpravu, která: 

- omezuje výši rezervovaného výkonu, kterou lze maximálně sjednat v rámci 
smlouvy o připojení 

- zabraňuje spekulativnímu nebo zbytečnému blokování výkonů 

v elektrizační soustavě 
- je realizována prostřednictvím koeficientů navýšení ve vztahu 

k instalovanému výkonu výrobny. 

Vložená úprava tak odpovídá smyslu a účelu připomínkou navrhované 
úpravy, má pouze jinou legislativně-technickou konstrukci. 

Na rozdíl od navrhované úpravy byl Energetický regulační úřad dále nucen 
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„(3) Ustanovení § 3 odst. 7 se použije jen v případě 

výroben nově připojených  

po 1. 1. 2016 nebo v případě stávajících výroben, u nichž po 1. 

1. 2016 žadatel požádá o změnu rezervovaného výkonu z 

důvodu změny instalovaného výkonu.“ 

 

Zároveň požadujeme doplnit novou přílohu č. 12, která zní: 

„Příloha 12 

  

KOEFICIENT PRO VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE 

REZERVOVANÉHO VÝKONU  

 

Pro určení maximální hodnoty rezervovaného výkonu 
přepočteného z hodnoty instalovaného výkonu (elektrického) jsou 

stanoveny následující koeficienty: 

Typ výrobny       

 Koeficient (kr) 

Malá vodní elektrárna do Pinst = 1 MW včetně   

  1,1 

Malá vodní elektrárna nad Pinst = 1 MW do 10 MW včetně 
 1,08 

Vodní elektrárna nad Pinst = 10 MW    

 1,05 

Fotovoltaická elektrárna (instalovaný výkon panelů kWp) 

 1 

Větrná elektrárna do Pinst = 10 MW včetně   

 1,1 

Větrná elektrárna nad Pinst = 10 MW    

 1,05 

Kogenerační jednotky, mikro do Pinst = 10 kW včetně  

respektovat i další pravidla tvorby právních předpisů, zejména přistupovat 

k úpravě jednotně, bez neodůvodněných rozdílů. 
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 1,1 

Kogenerační jednotky nad Pinst = 10 kW                

 1,05 

Elektrárny využívající spalování biomasy včetně              

1 

Elektrárny využívající spalování bioplynu a důlního plynu 

 1 

Geotermální elektrárny                    

 1 

Parní elektrárny, spalovny     
 1 

Paroplynové elektrárny      

 1,05 

Jaderné elektrárny      

 1 

Maximální hodnota pro sjednání rezervovaného výkonu se vypočte 

jako součin instalovaného výkonu výrobny a koeficientu kr. 

P = Pinst * kr (MW)“ 

Odůvodnění:  Na základě dosavadních zkušeností požadujeme 
omezit výši rezervovaného výkonu, kterou lze maximálně sjednat 

v rámci smlouvy o připojení, a to s využitím určitých koeficientů 

navýšení ve vztahu k instalovanému výkonu výrobny. Cílem je 
v souladu s předpisy EU zabránit spekulativnímu nebo zbytečnému 

blokování výkonů v elektrizační soustavě. Bez tohoto ustanovení 

by mohl absurdně žadatel např. s výrobnou s instalovaným 
výkonem 1 MW požádat o RV 1000 MW. Sice by jednorázově 

zaplatil připojovací poplatek (50 % limitováno 50 mil.), vzhledem 

k tomu, že však není již dále nijak finančně motivován 

optimalizovat rezervovaný výkon (na rozdíl od sjednaného 
rezervovaného příkonu, k němuž budou s účinností od 1. 1. 2016 
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vázány některé regulované platby), mohl by takto blokovanou 

kapacitu držet legálně neomezeně dlouhou dobu. Obdobná situace 

může nastat i u mnohem menších výkonů. Výše rezervovaného 
výkonu nevztažená rozumným způsobem k instalovaným výkonům 

také může vést k nutnosti neefektivního vynakládání investičních 

prostředků na straně provozovatele distribuční soustavy a tedy 

zbytečné zvyšování nákladů systému. Ustanovení by se 
samozřejmě použilo jen v případě výroben nově připojených po 1. 

1. 2016 nebo u výroben, u nichž po tomto datu došlo ke změně 

instalovaného výkonu a žadatel požádá o změnu rezervovaného 
výkonu. 

Připomínka k § 4 odst. 2 
Navrhujeme znění odstavce upravit takto: 

 „(2) Součástí žádosti o připojení výrobny elektřiny je souhlas 
vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho 

nemovitosti a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným 

výkonem 
a) nad 30 kW do 5 MW včetně územně plánovací informace o 

podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, že je 

výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací 
dokumentací, 

b) nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a výrobny 

elektřiny připojované k přenosové soustavě územně plánovací 

informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, 
c) nad 0,5 MW harmonogram přípravy výstavby výrobny 

elektřiny.“ 

 
Odůvodnění: Kontrola plnění podmínek stavebních předpisů není 

věcí provozovatele přepravní soustavy ani provozovatele 

distribuční soustavy a nemá být součástí posuzování při připojení 
k elektrizační soustavě. Provozovatel přepravní soustavy ani 

provozovatel distribuční soustavy není další stavební úřad. Jestli 

výrobna elektřiny získá příslušná povolení je věcí žadatele a nikoli 

provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční soustavy. Navíc 
je těžko myslitelné, aby územně plánovací dokumentace řešila 

Akceptováno.  
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umístění výrobny o výkonu např. 35 kW. Požadavky jsou v případě 

menších výroben elektřiny zjevně nadbytečné až obstrukční. 

Případné spekulativní blokace sítí těžko budou prováděny 
v případě žádostí o připojení výroben s výkonem v řádu stovek kW 

nebo jednotek MW. 

Připomínka k § 4 odst. 6 
Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(6) Žádá-li o připojení k přenosové soustavě nebo 

distribuční soustavě žadatel, který je držitelem licence na distribuci 
elektřiny nebo držitelem licence na výrobu elektřiny, rezervuje se 

pro místo připojení k soustavě rezervovaný příkon i rezervovaný 

výkon. Pokud je výrobna elektřiny žadatele připojena zároveň do 
přenosové i distribuční soustavy, rezervuje se rezervovaný příkon i 

rezervovaný výkon pro každé předávací místo připojení.“ 

 

Odůvodnění: Hodnota příkonu nebo výkonu je v souladu 
s ostatními ustanoveními vyhlášky sjednávána v místě připojení. 

Jedná se o sjednocení terminologie ve vazbě na její použití v rámci 

celého návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

 

Připomínka k § 5 odst. 1 a 3 
Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy může od žadatele vyžádat zpracování studie 

připojitelnosti, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že 
zařízení, o jehož připojení žadatel žádá, bude mít vliv na 

spolehlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy, nebo žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině 
vysokého napětí a vyšších.“ 

 

„(3) Předmětem studie připojitelnosti výrobny elektřiny 

nebo odběrného elektrického zařízení je posouzení očekávaných 
vlivů připojení zařízení na spolehlivost provozu přenosové 

soustavy nebo distribuční soustavy. Předmětem studie 

připojitelnosti distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo 

Akceptováno.  
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distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě je dále posouzení 

možných variant požadovaného připojení z hlediska jejich 

nákladovosti 
 
Odůvodnění:  Studie připojitelnosti byla vždy realizována proto, 

aby zhodnotila dopad připojení výrobny na přenosovou soustavu 
nebo distribuční soustavu, a to zejména z pohledu dopadu na 

kvalitu napětí. Samozřejmě je okruh posuzovaných veličin širší 

(harmonické, flikr, vliv na HDO, v odůvodněných případech i 
spolehlivost atd.). Je tedy zřejmé, že spolehlivost je jen jednou 

z posuzovaných oblastí. Navrhujeme proto ponechat širší význam 

s tím, že podrobnější postup bude upraven v pravidlech 

provozování distribuční soustavy a pravidlech provozování 
přenosové soustavy. 

Připomínka k § 5 odst. 2 
Požadujeme následující úpravu: 

„(2) Žádá-li žadatel o připojení distribuční soustavy k 

přenosové soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo 
výkonu v předávacím místě připojení mezi distribuční soustavy 

k a přenosovéou soustavěou, zajišťují zpracování studie 

připojitelnosti společně provozovatel přenosové soustavy a 
provozovatel distribuční soustavy.“ 

 

Odůvodnění: Jedná se o sjednocení terminologie ve vazbě na její 

použití v rámci celého návrhu vyhlášky. 

Akceptováno.  

Připomínka k § 6 odst. 1 
Navrhujeme znění odstavce upravit takto: 
 „(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy posuzuje žádost o připojení zařízení s ohledem 

na 
a) místo a způsob požadovaného připojení, 

b) velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a 

časový průběh zatížení, 
c) spolehlivost dodávky elektřiny, 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4VCH5GR)



Stránka 31 z 54 

d) charakter zpětného působení zařízení žadatele na přenosovou 

nebo distribuční soustavu, 

e) plánovaný rozvoj soustavy, 
f) pořadí podaných žádostí, 

g) limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovené 

provozovatelem přenosové soustavy, 

h) velikost instalovaného výkonu výrobny elektřiny. 

i) právo na přednostní připojení k přenosové nebo distribuční 

soustavě podle zákona o podporovaných zdrojích.“ 

 
Odůvodnění: Zákon o podporovaných zdrojích energie stanoví v § 

7 odst. 1 povinnost provozovatele přenosové soustavy a 

provozovatele distribuční soustavy přednostně připojit výrobnu 
elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Tato povinnost by měla 

být reflektována také ve vyhlášce o připojení. Uvedená povinnost 

vyplývá z legislativy EU a její ignorování je důvodem pro zahájení 

řízení o porušení TFEU. Nemůžeme přijmout tvrzení, že povinnost 
je již zakotvena v zákonu o podporovaných zdrojích energie a 

proto není potřeba ji uvádět ve vyhlášce. Právě proto, že zákon tuto 

povinnost stanoví a vyhláška uvádí, jaké skutečnosti je 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy povinen při posuzování žádosti o připojení zohlednit, je 

potřeba mezi tyto aspekty doplnit také případné právo na 
přednostní připojení dané výrobny k elektrizační soustavě, dané 

zákonem o podporovaných zdrojích energie. Jinak bychom se 

dostali do absurdní situace, kdy sice zákon obecně zakotvuje právo 

na přednostní připojení, ale příslušný provozovatel soustavy ho 
v souladu s vyhláškou o připojení může (respektive dokonce musí) 

ignorovat. 

Připomínka k § 6 odst. 6 
Požadujeme odstavec upravit takto: 

„(6) Je-li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné 
provést měření nebo u sítě o napětí 110 kV ověření chodu sítě 

výpočtem, prodlužuje se termín podle odstavce 4 nebo 5 o dobu 

potřebnou pro měření nebo ověření chodu sítě, nejvýše o 30 dnů. O 

Akceptováno s úpravou. 
Upravené znění: 
„Je-li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné provést měření nebo 

ověření chodu sítě výpočtem, prodlužuje se termín podle odstavce 4 nebo 5 

o dobu potřebnou pro měření nebo ověření chodu sítě, nejvýše však o 30 

dnů na hladině VVN a o 15 dnů na hladině VN a NN. O nezbytnosti 
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nezbytnosti provedení měření nebo ověření chodu sítě a 

prodloužení lhůty informuje provozovatel přenosové soustavy  

nebo provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 
dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.“ 

 
Odůvodnění: S rozvojem decentralizované výroby se významným 
způsobem změnily toky v sítích a chování sítě. Z toho důvodu je 

nezbytné umožnit posuzování sítě (měření nebo ověření chodu sítě) 

i na nižších napěťových úrovních včetně hladiny nízkého napětí. 
V takovém případě je nutné připustit odpovídající delší lhůty pro 

posouzení žádosti o připojení. 

Při velké koncentraci zdrojů bude nutné provádět výpočty chodu 

sítě na nižších napěťových hladinách, jedná se o podmiňující krok 
pro použití regulace zdroje na zvolené napětí, což je způsob, který 

výrazně zvyšuje připojitelnost zdrojů 

provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty informuje 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 

žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.“ 

Připomínka k §7 odst. 1, druhá věta 
Navrhujeme větru upravit takto: 

„Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se uzavírá zpravidla 
tehdy, pokud připojení zařízení žadatele vyžaduje stavebně 

technická opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě 

nebo u žadatele, jejichž realizace vyžaduje rozhodnutí o umístění 
stavby nebo územní souhlas podle stavebního zákona.“ 

 

Odůvodnění: Navrhujeme rozšířit tuto větu o možnost uzavřít 

smlouvu o budoucí smlouvě i z důvodů na straně žadatele. Možnost 

komplikací se zahájením stavby nebo objektivní omezení při 
stavbě, o kterých nerozhoduje žadatel, ve velké míře může 

dokončení stavby a tedy i termín možnosti připojení závažně 

ovlivnit, tak jako je tomu u přenosové nebo distribuční soustavy. 

Akceptováno. 

 

Připomínka k § 7 odst. 5 
Požadujeme následující úpravu: 

„(7) V případě zániku smlouvy o zajištění služby 

přenosové soustavy nebo o zajištění služby distribuční soustavy 
trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 48 

Akceptováno.  
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měsíců ode dne zániku smlouvy. Jestliže smlouva o zajištění služby 

přenosové soustavy nebo o zajištění služby distribuční soustavy 

nebyla pro odběrné elektrické zařízení uzavřena do 48 měsíců od 
termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace 

příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.“ 

 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že rezervovaný příkon může být 
sjednáván nejen pro zařízení zákazníka, ale rovněž pro odběr 

výrobny, je nezbytné rozlišit přístup k těmto odlišným odběrům.  

Výrobna elektřiny může realizovat a zpravidla realizuje odběr 
v následujících případech: a) po dobu výstavby, b) po dobu 

provozu a to za účelem případného zajištění napájení technologie  

nebo případně i pro další účely odběru v rámci areálu 
výrobny)V případě velkých výroben doba výstavby (komplexní 

obnovy) může přesáhnout časový horizont uvedený v návrhu 

vyhlášky. 

Připomínka k § 9 odst. 3  
Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(3) Je-li souběžně žádáno o rezervaci příkonu a výkonu 

pro jednoho žadatele v jednom místě připojení, stanoví se podíl na 

oprávněných nákladech zvlášť pro rezervaci příkonu a pro 
rezervaci výkonu. Žadatel hradí vyšší z obou stanovených podílů 

na oprávněných nákladech. Obdobně se postupuje v případě, kdy je 

žádáno o rezervaci příkonu nebo výkonu ve stávajícím místě 

připojení odběrného místa nebo výrobny s tím, že pokud podíl na 
oprávněných nákladech stanovený pro nově požadovaný příkon 

nebo výkon je menší nebo roven podílu na oprávněných nákladech, 

který by byl stanoven pro stávající příkon nebo výkon podle této 
vyhlášky, nehradí žadatel žádný podíl na oprávněných nákladech. 

V případě, že podíl stanovený pro nově požadovaný příkon nebo 

výkon má vyšší hodnotu než podíl, který by byl stanoven pro 
stávající příkon nebo výkon podle této vyhlášky, hradí žadatel 

vyšší z obou stanovených podílů na oprávněných nákladech.“ 

 

Neakceptováno. 
Podmiňovací způsob je v rozporu s pravidly tvorby právních předpisů 

daných mimo jiné Legislativními pravidly vlády. 
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Odůvodnění: Velká část odběrných míst byla připojena před 

platností stávající nebo novelizované vyhlášky a způsob stanovení 

nebo vyměření podílu za připojení k elektrizační soustavě byl 
odlišný. Pokud žadatel dodatečně sjednává pouze jeden 

z parametrů (příkon nebo výkon) v již existujícím místě, druhý 

z parametrů je již tedy sjednán podle předchozí právní úpravy a pro 

něj se tedy podíl na nákladech podle návrhu vyhlášky nehradí 
(tento slouží pouze jako relevantní pro posouzení, zda má žadatel 

uhradit podíl na nákladech na zajištění prvního z parametrů 

připojení či nikoliv). Je tedy nutné doplnit podmiňovací způsob. 

Připomínka k § 13 odst. 2 písm. b) 
Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„b) technické řešení zajištění opatření u mikrozdroje, 

které zabrání přímé dodávce elektřiny do distribuční soustavy v 
místě připojení, s výjimkou přetoků elektřiny do distribuční 

soustavy ve výši do 60 kWh v případě ročního zúčtovacího období 

nebo do 5 kWh v případě měsíčního zúčtovacího období,“. 

 
Dále požadujeme vložení nových písmen c) a d), která znějí: 

„c) do odběrného místa je připojen pouze jeden mikrozdroj a 

žádná výrobna, 

d) dodávka elektřiny do distribuční soustavy s maximálním 

naměřeným výkonem v měřícím intervalu vyšším než 10 % 

instalovaného výkonu mikrozdroje představuje závazné 

porušení smluvních podmínek připojení mikrozdroje,“. 
 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f). 

 
Odůvodnění: Zjednodušené připojení zdrojů bylo definováno již v 

rámci NAP SG. Od samého počátku byl tento způsob připojení 

definován jako bez přetoku výkonu do soustavy a v tomto smyslu 
by měl být také implementován do vyhlášky o připojení. Dále byla 

podpořena varianta s progresivním zpoplatněním nedodržení 

nulového výkonu.  

Pokud by ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) nebylo uvedeno do 

Akceptováno částečně 

- k písm. b) - upravené znění: 

„b) technické 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,“ 

 
- k písm. c) - tato podmínka vyplývá přímo z energetického zákona (§ 3 

odst. 3 a § 28 odst. 5 energetického zákona) - neakceptováno 

- k písm. d) - co je a není porušením podmínek smlouvy nemůže stanovovat 
vyhláška, ale případně pouze a jen konkrétní ujednání v příslušné smlouvě. 

Akceptace připomínky by znamenala nepřípustný zásah do 

soukromoprávních vztahů - neakceptováno 

. 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4VCH5GR)



Stránka 35 z 54 

souladu s řešením zjednodušeného připojení podle NAP SG, 

nemůže být provozovatel distribuční soustavy činěn odpovědným 

za dodržování stanovené kvality dodávek a služeb v případech, kdy 
by v důsledku takto navrženého ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) 

vyhlášky docházelo k překročení mezních hodnot napětí (v tomto 

smyslu by měl být novelizován energetický zákon, konkrétně 

ustanovení § 25 odst. 10 písm. p)). Tímto způsobem nelze zavést 
nárokové připojení mikrozdrojů s umožněním přetoků, aniž by tím 

byla přímo ohrožena kvalita dodávek ostatních uživatelů soustavy. 

Platnost vstupních předpokladů při implementaci zjednodušeného 
připojení do sekundární legislativy byla potvrzena taktéž 

Koordinančním výborem NAP SG. 

Připomínka k § 13 odst. 5 
Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(5) Provozovatel distribuční soustavy posoudí údaje 

uvedené v žádosti podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání 

žádosti. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 2 písm. a) až 

c) nebo je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, 

V případě že údaje uvedené v žádosti o smlouvu o připojení 

nejsou úplné nebo jsou v rozporu s evidencí provozovatele 

distribuční soustavy nebo nejsou splněny podmínky podle odst. 
2 písm. a) až c), vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele 

nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění 

poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu 

přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě 
nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě 

nebude žádost posuzována. V opačném případě zašle žadateli návrh 

smlouvy o připojení nejpozději do 20 30 dnů od obdržení úplné 
žádosti o uzavření smlouvy o připojení. 

 

Dále požadujeme vložit nový odstavec 7, který zní: 
„(7) Provozování mikrozdroje bez smlouvy o připojení 

zohledňující připojený mikrozdroj je závažným porušením 

podmínek smlouvy o připojení.“ 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 

Akceptováno částečně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Co je a není porušením podmínek smlouvy nemůže stanovovat vyhláška, ale 
případně pouze a jen konkrétní ujednání v příslušné smlouvě. Akceptace 

připomínky by znamenala ala nepřípustný zásah do soukromoprávních 

vztahů. 
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Odůvodnění: Navržená úprava § 13 odst. 5 jednoznačněji 
vymezuje, v jakých případech vyzve provozovatel soustavy 

žadatele k doplnění údajů. Navrhujeme upravit dobu pro 

zpracování žádosti žadatele s ohledem na nezbytné procesy 

související s posouzením žádosti. 

Navržené ustanovení odstavce 7 vymezuje jednu z klíčových 
podmínek nutných pro řádný provoz mikrozdroje v souladu 

s energetickým zákonem. 

Připomínka k § 15 odst. 1 
Požadujeme vypustit ustanovení odstavce 1. Dosavadní odstavec 2 
se pak označí jako odstavec 1. 

„(1) Podle dosavadních právních předpisů se posuzuje doba 

trvání rezervace příkonu pro stávající místo připojení, zanikla-li 

smlouva o přenosu nebo distribuci elektřiny před účinností této 
vyhlášky 

(12) Žádosti o připojení nebo žádosti o smlouvu o připojení 

nebo její změnu podané před účinností této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů.“. 

 
Odůvodnění: Původní návrh ustanovení odstavce 1 měl za cíl 
garantovat účastníkům trhu možnost opětovně sjednat rezervovaný 

příkon bez povinnosti uhradit znovu podíl na oprávněných 

nákladech v případě, že bylo odběrné místo bez odpovídající 
smlouvy a ve lhůtě do 60 měsíců byla následně příslušná smlouva 

uzavřena. Návrhem této vyhlášky se lhůta snižuje na 48 měsíců. 

Jsme toho názoru, že pro garance v původním rozsahu není nadále 
opodstatnění a zavedením přechodného ustanovení bude zásadně 

zvýšena administrativní zátěž (včetně nákladů na úpravy IT 

systémů apod.) na straně provozovatelů soustav, kteří budou 

povinováni složitější evidencí. 

Akceptováno.  

Připomínka k § 15 
Požadujeme doplnit nové odstavce, které znějí.  

„(2) Není-li u výrobny elektřiny připojené k 

Neakceptováno. 
Energetický regulační úřad respektuje účel navrhovaného ustanovení, ale je 

nutné zdůraznit, že účelem přechodných ustanovení (ani vyhlášky obecně) 
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přenosové soustavně před 1. 1. 2016 sjednán rezervovaný 

příkon, a pokud se výrobce elektřiny s provozovatelem 

přenosové soustavy nedohodnou jinak, provozovatel přenosové 

soustavy určí jeho hodnotu ve výši čtvrthodinového maxima 

naměřeného za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015. 

Za takto sjednanou nebo určenou hodnotu rezervovaného 

příkonu se nehradí podíl na oprávněných nákladech podle § 9. 

(3) Není-li u výrobny elektřiny nebo distribuční 

soustavy připojené před 1. 1. 2016 sjednán rezervovaný výkon 

nebo příkon, provozovatel distribuční soustavy určí jeho 

hodnotu ve výši čtvrthodinového maxima naměřeného za 

období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015. Při výpočtu 

provozovatel distribuční soustavy vyloučí 5 % maximálních 

hodnot naměřených v uvedeném období. Za takto určenou 

hodnotu rezervovaného výkonu nebo příkonu se nehradí podíl 

na oprávněných nákladech podle § 9.“ 

 

Odůvodnění: V případě ustanovení nově navržených odstavců 2 a 
3 se jedná o přechodné ustanovení, kterým by měly být odstraněny 

případné historické nesrovnalosti a nedostatky ve smluvních 

ujednáních. Jedná se v drtivé většině o případy, kdy byl již 
příslušný podíl uhrazen a jejich opětovné účtování by znamenalo 

dvojí zpoplatnění účastníků trhu podílem na oprávněných 

nákladech na připojení. Účtování takového poplatku je v těchto 
případech neopodstatněné. 

nemůže být řešení nedostatků ve smluvních ujednáních. 

V tomto ohledu navíc chybí dostatečný zákonný základ pro úpravu této 

problematiky, stejně jako neexistuje výslovné zmocnění k nápravě 
uvedených nesrovnalostí a nedostatků ve smluvních ujednáních.   
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I. Připomínky doporučující a legislativně technického charakteru: 

 
POVINNÁ 

PŘIPOMÍNKOVÁ 

MÍSTA 

 

Resort 

Č.j. 
Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády (KOM)  K § 3 odst. 1 a 2: 

Není zcela jasné, zda „žádost o připojení“ a „žádost o uzavření smlouvy o 
připojení“ jsou dva odlišné podklady, nebo se jedná o tentýž. Vzhledem k tomu, že 

odstavec druhý by měl korigovat podmínky vyjádřené v odstavci prvním, spíše by 

to směřovalo k tomu, že se jedná o totéž, tak tomu ovšem patrně není. 

Doporučujeme v textu upravit tak, aby bylo jasné, že odstavec druhý upravuje 
specifickou situaci nepokrytou prvním odstavcem. 

Akceptováno. 

MF Text poznámek pod čarou je třeba umístit na konce příslušných stránek. 
U poznámek č. 1) a č. 6) by měla být uvedena v případě prvního výskytu úplná 

citace příslušného předpisu, na který je odkazováno. 

Akceptováno. 

K § 2: V písmenu a) bodu 1. vložit mezeru mezi slova "místě" a "připojení". Akceptováno. 

Upozorňujeme na nutnost uvádět poznámky pod čarou v souladu s čl. 47 

Legislativních pravidel vlády, tedy např. při první citaci právního předpisu uvést 
plné znění citovaného právního předpisu. Z praktického hlediska je vhodnější 

uvádět poznámku pod čarou na téže stránce jako normativní ustanovení, k němuž 

se poznámka pod čarou váže. Kromě toho upozorňujeme na čl. 39 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, podle kterých by paragraf neměl obsahovat více než 
6 odstavců - některá ustanovení návrhu jej nerespektují. 

Připomínka 1 

Akceptováno. 
Připomínka 2 

Akceptováno. 
Provedena revize počtu odstavců v souladu 

s Legislativními pravidly vlády. 

MK K § 3 odst. 5 a § 12 odst. 5 
V těchto odstavcích dvou paragrafů se odkazuje na § 7 odst. 7, který 

v navrženém znění vyhlášky zcela chybí. Zde je nutné tyto nahradit správným 

odkazem, zřejmě na § 7 odst. 5. 

Akceptováno. 

K § 7 odst. 5, § 12 odst. 5 a § 15 odst. 1 
Text vyhlášky používá různé termíny, které ale mají stejný význam, 

Akceptováno. 
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konkrétně „v případě zániku smlouvy“ (v § 7 odst. 5), „po ukončení smlouvy“ (v § 

12 odst. 5) a „zanikla-li smlouva“. Pojem „zánik smlouvy“ je terminologicky 

v rozporu s občanským zákoníkem, zaniknout může závazek ze smlouvy, nikoliv 
smlouva samotná. Navrhujeme tedy sjednocení nahrazením pojmu „zánik 

smlouvy“ spojením „ukončení smlouvy“. 

K § 14 

Toto ustanovení obsahuje definici toho, co se rozumí délkou elektrické 

přípojky pro dodávku elektřiny. Jde o nadbytečné ustanovení, které nesouvisí 
přímo s předmětem úpravy vyhlášky nebo obsahem samotné vyhlášky a nadto jde 

nad rámec zákonného zmocnění, neboť nejde o stanovení podmínek připojení, 

způsobu stanovení podílu nákladů nebo pravidel pro posuzování souběžných 

požadavků na připojení. Navrhujeme tento odstavec zcela vypustit. 

Neakceptováno. 
Energetický zákon v § 45 vymezuje, že v určitých 

případech závislých na délce přípojky a umístění 

přípojky je provozovatel distribuční soustavy povinen 
realizovat přípojku na vlastní náklady. V žádném 

právním předpise ovšem není stanoveno, jak kritérium 

délky a umístění konkrétně aplikovat. 
Energetický regulační úřad řeší opětovně případy (i ve 

správním řízení), které zasahují do této problematiky. 

Vzhledem k tomu, že vyhlášky stanovuje podmínky 
připojení, a připojení se vždy realizuje přípojkou, lze 

ustanovení chápat jako společné ustanovení pro úpravu 

danou vyhláškou o připojení.   

MO 1. Doporučujeme upravit: 

- poslední větu v § 3 odst. 5 „To neplatí, pokud uplynula doba rezervace 

příkonu podle § 7 odst. 7.“, 
- poslední větu v § 10 odst. 3 „Ustanovení § 7 odst. 7 se nepoužije:“, 

- konec věty za středníkem v § 12 odst. 5 „§ 7 odst. 7 se nepoužije.“. 

 

Odůvodnění: V navrhovaném znění vyhlášky v § 7 neexistuje odst. 7. 

Akceptováno. 

2. V § 2 písm. a) bod 1. doporučujeme nahradit slovo „místěpřipojení" dvěma 

slovy: „místě připojení". 
Akceptováno. 

3. V Příloze 6  část A bod 3 doporučujeme nahradit slovo „příjmení(nahradit..." 

dvěma 

slovy: „příjmení (nahradit...". 

Akceptováno. 

4. Poznámky pod čarou doporučujeme uvádět na stránce, kde se poznámka 

vyskytuje. 
Akceptováno. 

MPO 1. Na straně 6 v pátém odstavci doporučujeme slovo „vew“ nahradit slovem Připomínky 1 – 17 
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„ve“. 

 

2. Na straně 11 v části „1. Přínosy“ doporučujeme slovo „výtrobny“ nahradit 
slovem „výrobny“. 

 

3. Na straně 12 v části „2. Náklady“ ve druhém odstavci věty první 
doporučujeme za slova „mikrozdroje k distribuční soustavě“ vložit slovo 

„je“. 

 
4. Na straně 15 v prvním odstavci doporučujeme slovo „eliminovány“ 

nahradit slovem „eliminována“. 

 

5. K § 2 písm. a) bodu 1 – doporučujeme slova „v místěpřipojení“ nahradit 
slovy „v místě připojení“. 

 

6. K § 2 písm. e) a g) – v definici žadatele (písm. e) je použit pojem 
„mikrozdroj“, který je definován až následně v písm. g), doporučujeme 

definici pojmu „mikrozdroj“ zařadit před definici „žadatele“. 

 
7. K § 3 odst. 1 písm. b) – doporučujeme čárku na konci ustanovení písmene 

nahradit slovem „a“ tak, aby toto ustanovení bylo v souladu s čl. 42 odst. 

2 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), který se týká vyjádření 

kumulativního výčtu. 
 

8. K § 3 odst. 2 – doporučujeme v písmenech a) a b) odstranit na konci textu 

slovo „nebo“ a dále doporučujeme v písmenu e) za slovo „zákazníka,“ 
doplnit slovo „nebo“ tak, aby bylo ustanovení § 3 v souladu s čl. 42 odst. 

1 LPV, který se týká vyjádření variant. 

 

9. K § 3 odst. 5 – doporučujeme slova „§ 7 odst. 7“ nahradit slovy „§ 7 odst. 
5“, neboť ustanovení § 7 neobsahuje odstavec 7, ale problematika doby 

rezervace příkonu je obsažena v odstavci 5. Obdobně doporučujeme 

upravit chybný odkaz na § 7 odst. 7 také v ustanovení § 10 odst. 3 a § 12 
odst. 5. 

 

Akceptováno. 
 

Připomínka 18 

Akceptováno částečně. 
V daném případě se hradí nový podíl celý, nikoliv pouze 

rozdíl. Podíl na oprávněných nákladech tak bude 
vypočten z celého nově požadovaného výkonu (příkonu) 

Modelový příklad: V případě žadatele, který žádá např. o 

připojení výrobny v místě, kde nemá žádný rezervovaný 
výkon, bude vedení schopné to přenést (to by měla 

vyjadřovat hodnota podílu ke stávajícímu příkonu) nebo 

nebude a potom je třeba udělat taková opatření v síti, 

které odpovídají celému nově požadovanému výkonu. 
Drobný výkon nebo příkon nebude přesahovat hodnotu 

stávajícího výkonu nebo příkonu a zákazník nebude 

hradit nic. 
 

Připomínka 19 

Neakceptováno. 
Nulová dodávka do sítě není fyzikálně možná. Výkon a 

vliv mikrozdroje na elektrizační soustavu je sice 

omezený, přesto existuje. Dostupné technologie jsou 

schopny zajistit omezení dodávek vyrobené elektřiny na 
minimum, ovšem nikoliv na absolutní nulu. K určitým 

naprosto minimálním dodávkám dochází v řádu 

mikrosekund (přetoky). 
 

Připomínka 20 

Akceptováno. 

 
Připomínka 21 

Neakceptováno. 

Takováto norma podle legislativních pravidel a právní 
teorie nemůže být předmětem přechodných ustanovení. 
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10. K § 4 - upozorňujeme, že tento odstavec není v souladu s čl. 39 odst. 2 

LPV, tedy že v paragrafu by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 

odstavců. Z hlediska přehlednosti doporučujeme upravit strukturu tohoto 
paragrafu. Obdobně nejsou v souladu s výše uvedeným čl. LPV také § 5, 6 

a 13. 

 
11. K § 4 odst. 8 – doporučujeme na konci textu odstavce 8 doplnit slova „k 

této vyhlášce“. 

 
12. K § 5 – upozorňujeme, že studie připojitelnosti by měla být odvozena od 

smlouvy o připojení a zde by měl být alespoň v obecné rovině vymezen 

její obsah. 

 
13. K § 6 odst. 1 písm. g) - doporučujeme čárku na konci ustanovení písmene 

nahradit slovem „a“ tak, aby toto ustanovení bylo v souladu s čl. 42 odst. 

2 LPV, který se týká vyjádření kumulativního výčtu. 
 

14. K § 7 odst. 3 – doporučujeme za slova „přílohy č. 8“ vložit slova „k této 

vyhlášce“. 
 

15. K § 7 odst. 4 – doporučujeme slova „odstavce 5“ nahradit slovy „odstavce 

3“, neboť problematika zálohy na podíl na oprávněných nákladech je 

uvedena v odstavci 3. 
 

16. K § 8 odst. 1 – doporučujeme tento odstavec uvést ve stejném formátu 

velikosti písma jako ostatní ustanovení návrhu vyhlášky. 
 

17. K § 8 odst. 2 a 4 – doporučujeme čárku před slovem „požadovaného“ a 

čárku za slovem „žadatelem“ odstranit. 

 
18. K § 9 odst. 3 – požadujeme následující změnu textu… „že pokud podíl na 

oprávněných nákladech stanovený pro nově požadovaný příkon nebo 

výkon je menší nebo roven podílu na oprávněných nákladech, který je 
stanoven pro stávající příkon nebo výkon podle této vyhlášky, nehradí 

žadatel žádný podíl na oprávněných nákladech. V případě, že podíl 

Připomínka 22 – 26 

Akceptováno. 
 
Připomínka 27 

Neakceptováno. 

Dotčená ustanovení byla konzultována s Odborem 
kompatibility Úřadu vlády. 
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stanovený pro nově požadovaný příkon nebo výkon má vyšší hodnotu než 

podíl, který je stanoven pro stávající příkon nebo výkon podle této 

vyhlášky, hradí žadatel pouze rozdíl těchto dvou podílů na oprávněných 
nákladech“. 

 

Zdůvodnění 
Poslední větu navrhovaného ustanovení je možné vyložit dvěma způsoby – 

a) podíl na oprávněných nákladech bude vypočten z celého nově 

požadovaného výkonu (příkonu) nebo b) podíl na oprávněných nákladech 
bude vypočten pouze z té části požadovaného výkonu (příkonu), která 

převyšuje současný (již rezervovaný) výkon, resp. příkon. Je tedy třeba 

navrhovaný text upravit tak, aby byl možný pouze jediný jeho výklad. 

V návrhu doporučujeme upřesnit znění ve prospěch výkladu ad b), neboť 
tento přístup eliminuje případy, kdy by se za drobné navýšení příkonu 

(výkonu) vyžadovalo, aby zákazník nebo výrobce zaplatil znovu celý podíl 

na oprávněných nákladech.  
 

Slovo „byl“ navrhujeme zaměnit za vhodnější slovo „je“, jelikož výše 

podílu za stávající výkon (příkon) byla stanovena nikoli podle této 
vyhlášky (jak uvádí navrhované znění), ale „byla“ stanovena podle právní 

úpravy minulé. Tedy v zde navrhované metodice jde o aplikaci aktuální 

vyhlášky na v minulosti rezervovaný výkon či příkon (tj. ocenění proběhne 

nyní a nikoli v minulosti). Stanovení, že podíl „byl“ stanoven podle této 
vyhlášky proto odporuje skutečnosti. 

 

19. K § 13 odst. 2 písm. b) – doporučujeme zvážit vypuštění textu 
s technickými požadavky – ponechat požadavek na nulovou dodávku do 

sítě. 

 

20. K § 13 odst. 7 – upozorňujeme, že toto ustanovení vyhlášky tvoří výjimku 
z energetického zákona, neboť provozuje-li zákazník výrobnu elektřiny 

podle § 28 odst. 5 energetického zákona, vztahují se na něj také 

povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j), tedy dle písmene j) 
povinnost podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele 

distribuční soustavy spojených s připojením výrobny elektřiny. 
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Domníváme se, že toto ustanovení vyhlášky je v rozporu s právním 

předpisem vyšší právní síly, tedy s energetickým zákonem. Doporučujeme 

tento odstavec upravit formulačně – princip ponechat. 
 

21. K § 15 – požadujeme vložení nového odstavce (3) – „Není-li ve smlouvě 

o připojení uzavřené s výrobcem elektřiny před nabytím účinnosti této 
vyhlášky sjednán rezervovaný příkon, a k takovému sjednání nedojde ani 

do 1 měsíce od nabytí účinnosti této vyhlášky, provozovatel přenosové 

soustavy určí jeho hodnotu ve výši čtvrthodinového maxima naměřeného 
za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2015. Úhrada podílu na 

oprávněných nákladech se v těchto případech neuplatňuje.“ 

 

Zdůvodnění  
Nově navrhované přechodné ustanovení vytváří pravidlo stanovení 

rezervovaného příkonu, pokud nebyl v již uzavřených smlouvách o 

připojení výslovně sjednán. Pozn., pokud výrobce elektřiny v místě 
připojení elektřinu neodebíral, nemusel být příkon rezervován. Ve své 

podstatě úprava ponechává stanovení nového příkonu buďto na 

dobrovolném ujednání provozovatele a připojeného výrobce či v případě 
nedohody, jeho jednostranném určení ze strany provozovatele. Toto 

ustanovení tedy nezasahuje do smluvní svobody smluvních stran, jelikož 

smluvní strany nenutí ke změně smlouvy o připojení, pouze takovou 

změnu uvádí jako možnost. Rovněž z těchto důvodů nedochází 
k překročení zákonného zmocnění pro vydání a obsah prováděcího 

předpisu (vyhlášky). Pro vyloučení pochyb, zda se na tento „nově“ 

stanovený příkon uplatní povinnost platby podílu na oprávněných 
nákladech, navrhujeme, aby byla v těchto případech tato povinnost 

výslovně vyloučena. Nezbytnost tohoto ustanovení je odůvodněna novou 

povinností uloženou počínaje 1. 1. 2016 v § 22 odst. 3 energetického 

zákona ve spojení s § 28 odst. 5 zákona o podporovaných zdrojích energie, 
kterou nelze bez stanovení příkonu plnit. 

 

22. K příloze č. 1 – doporučujeme označit přílohu dle čl. 29 odst. 2 LPV, tedy 
v pravém horním rohu první stránky každé přílohy označit přílohu takto: 

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2015 Sb.“. Tuto úpravu doporučujeme 
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provést také u příloh č. 2 až 11 k tomuto návrhu vyhlášky. 

 

23. K příloze č. 1 – dále doporučujeme v části B bod 4 zařadit na samostatný 
řádek (v návrhu vyhlášky je tento bod součástí bodu 3). Dále 

doporučujeme opravit v části B v bodech 8 a 9 označení pododstavců, 

které je např. pro bod 8 uvedeno jako „4.1. Požadovaný rezervovaný 
příkon“ nebo pro bod 9 je uvedeno jako označení„5.1. až 5.5.“. 

 

24. K příloze č. 2 - doporučujeme v části B bod 4 zařadit na samostatný řádek 
(v návrhu vyhlášky je tento bod součástí bodu 3). Dále doporučujeme v 

bodu 6 slova „62.1. předávací místo,“ nahradit slovy „6.1. předávací 

místo,“. 

 
25. K příloze č. 3 - doporučujeme v části B bod 4 zařadit na samostatný řádek 

(v návrhu vyhlášky je tento bod součástí bodu 3). 

 
26. K příloze č. 10 – doporučujeme v části B upravit značení bodů, neboť po 

bodu 1 následuje bod 3. Obdobnou úpravu doporučujeme v části C (po 

bodu 1.1.3. následuje bod 1.1.5. a po bodu 1.1.6. následuje bod 1.1.8.) 
 

27. K Odůvodnění, část „Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se 

zákonem, k jehož provedení je vyhláška navržena, a předpisy EU“ (str. 3). 

Mezi druhou a třetí větu čtvrtého odstavce doporučujeme doplnit 
následující větu:  

„Právní předpisy EU stanoví obecně požadavek učinit kroky pro 

urychlení schvalovacích postupů pro infrastrukturu distribuční 

soustavy a pro koordinaci schvalování infrastruktury distribuční 

soustavy se správními a plánovacími postupy.“ 
Zároveň požadujeme doplnit na konci odstavce informaci, zda je národní 

legislativa v souladu i s touto povinností (jedná se o čl. 16 odst. 1 směrnice 
2009/28/ES). 

 

Zdůvodnění 
Důvodem pro toto doplnění je v červenci tohoto roku ukončené řízení o porušení 

Smlouvy č. 2013/4234. EK v tomto řízení vytýkala ČR složité schvalovací procesy 
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pro nová připojení a rozpor s čl. 16 odst. 1 směrnice 2009/28/ES. ČR zároveň 

v odpovědi odkazovala na připravovanou legislativu, zejména na zjednodušení 

podmínek pro připojení mikrozdrojů. 

MPSV K § 2 písm. a) bodu 2  

Za slovy „požadovaného příkonu v místě připojení“ chybí část textu. Zřejmě se jedná 

o slova „pro odběrné místo“. 

Akceptováno. 

 

K § 14 odst. 3 

Za slova „v zastavěném“ doporučujeme vložit slovo „území,“ 

Akceptováno. 

 

K nadpisům příloh 

Nadpisy je třeba uvést ve tvaru „Příloha č. ... k vyhlášce č. .../2015 Sb.“ 

Akceptováno. 

 

K příloze 7 části B bodu 1 

Slovo „Požadovaný“ je třeba uvést ve správném mluvnickém tvaru 

(tj. „Požadované“). 

Akceptováno. 

 

K příloze 10 části A bodu 2 

EAN odběrního místa lze použít pouze v případě stávajícího zákazníka, který žádá o 

změnu stávající smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje 

k distribuční soustavě. Žadatel, který žádá o uzavření smlouvy o připojení, která 
zahrnuje i připojení mikrozdroje, ještě není zákazníkem a nemůže EAN odběrného 

místa znát. 

Vysvětleno 
K takové situaci nemůže dojít. Pokud žadatel žádá 

současně o připojení odběrného místa a mikrozdroje, 
nelze použít zjednodušené připojení, ke kterému se váže 

příloha 10 a žádost je jako celek posuzována standardním 

způsobem. 

MSP K § 3 odst. 5, § 10 odst. 3 a § 12 odst. 5 
Dotčená ustanovení odkazují na § 7 odst. 7. Nicméně návrh vyhlášky § 7 odst. 7 

(oproti stávající právní úpravě) neobsahuje. 

 
S ohledem na výše uvedené požadujeme, aby předkladatel v předmětných 

ustanoveních odkázal na relevantní ustanovení návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

 

K § 7 odst. 4 
Dotčené ustanovení stanoví postup pro případ, že žadatel neuhradí zálohu na podíl 

na oprávněných nákladech, přičemž odkazuje na ustanovení § 7 odst. 5 návrhu 

vyhlášky. Domníváme se, že odkaz by měl směřovat na § 7 odst. 3 návrhu 
vyhlášky, který stanoví, že žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných 

Akceptováno. 
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nákladech do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o 

smlouvě budoucí o připojení, nikoli na odstavec 5, který stanoví dobu rezervace 

příkonu pro stávající místo připojení po zániku smlouvy o zajištění služby 
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. 

 

S ohledem na výše uvedené požadujeme upravit odkaz na věcně související 
odstavec. 

K přílohám návrhu vyhlášky 
1. Doporučujeme dát přílohy návrhu vyhlášky do souladu s čl. 29 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, který stanoví označení přílohy a umístění označení. 

 

2. V Příloze č. 1, části B, nenavazuje pod bodem 8 a 9 číselné členění na další 
body, a proto doporučujeme tuto nepřesnost opravit. 

 

3. V Příloze č. 10, části C, bodu 1, 1. 1. nenavazuje číselné označení podbodů, a 
proto doporučujeme jednotlivé podbody přečíslovat. 

 

4. V přílohách č. 1 – 4 vždy část B obsahuje „údaje o zařízení“. V příloze č. 5 a 

násl.  
je část B označena jako „údaje o zařízení žadatele“. Doporučujeme danou 

terminologii ve všech přílohách sjednotit. 

 

Připomínka 1 - 4 

Akceptováno. 

 

MV K § 15: 
Navrženou podobu přechodných ustanovení a komentář k nim ve zvláštní části 

odůvodnění pokládáme za nedostačující. Jestliže se v tomto komentáři hovoří o 
ochraně právní jistoty a nabytých práv, není zřejmé, proč se většina nové materie 

obsažené v navrhované vyhlášce má použít retroaktivně i na stávající vztahy - § 15 

a contrario. 

Akceptováno. 

 

1. Doporučujeme přepracovat uspořádání poznámkového aparátu – poznámky 

pod čarou se uvádějí v dolní části strany, na níž jsou poprvé použity, a nikoli 
až na konci textu návrhu. 

2. Doporučujeme revidovat odkazy na české technické normy, neboť navržené 

řešení v podobě formulace „... podle české technické normy“ doplněné o 

Připomínka 1 

Akceptováno. 
 

Připomínka 2 

Akceptováno. 
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odkaz v poznámce pod čarou je v rozporu s čl. 45a Legislativních pravidel 

vlády.  

MZE V § 2 písm. g) vyhlášky doporučujeme doplnit definici mikrozdroje o text, že 
nesmí být ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny. 

Vysvětleno. 

Daná problematika je výslovně upravena v ustanovení § 
3 odst. 3 a § 28 odst. 5 energetického zákona. 

 

V odůvodnění k § 5 doporučujeme vysvětlit, z jakého důvodu je povinen hradit 
žadatel náklady na studii proveditelnosti v plné výši v případech, když si ji vyžádá 

provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, a na základě této studie se zjistí, 
že zařízení, o jehož připojení žadatel žádá, nebude mít vliv na spolehlivost provozu 

přenosové nebo distribuční soustavy. 

Vysvětleno. 
Vyhláška se snaží o vyváženou úpravu této problematiky.  

Především je nutné zdůraznit, že studie připojitelnosti se 

nevyžaduje vždy, ale jen v případech podle § 6 odst. 1. 
Dále je nutné zdůraznit, že studie připojitelnosti není 

vyžadována v případě snížení rezervovaného příkonu 

nebo výkonu a že 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. 

Odůvodnění bylo v tomto směru doplněno. 

V zbývajících případech, kdy je studie připojitelnosti 
vyžadována, hradí náklady na zpracování studie žadatel 

v plné výši. Je nutné si uvědomit, že vyhláška o připojení 

řeší vztah žadatel – provozovatel. A je to právě žadatel, 
který se na provozovatele obrátil s požadavkem připojení 

svého zařízení, kterému je provozovatel povinen vždy 

vyhovět. Není proto tak neobvyklé, aby ten subjekt, co 

něco požaduje, byl nucen něco vykonat či uhradit nějaké 
náklady, protože to je on, který má a bude mít po 

připojení svého zařízení k soustavě z tohoto připojení 

prospěch. Z tohoto pohledu je obtížně obhajitelné, aby 
náklady s pořízením studie připojitelnosti hradil vždy 

provozovatel. Pro úplnost je nutné zdůraznit, že pokud by 

takovouto situaci vyhlášky o připojení stanovila, náklady 

na pořízení studie připojitelnosti tohoto jednoho 
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konkrétního žadatele o připojení (díky regulaci cen a 

povinnosti zajistit regulovaným subjektům stanovenými 

cenami pokrytí oprávněných nákladů) by mohly být 
v konečném důsledky hrazeny ostatními zákazníky, kteří 

z připojení nemají prospěch, což je nepřípustná 

konstrukce. 

V odůvodnění k příloze č. 8 doporučujeme vysvětlit, proč je žadatel povinen se 

podílet na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním 

požadovaného příkonu a výkonu u typu připojení B1 a B, tedy v případech, kdy se 
žadatel připojuje přímo do rozvodny provozovatele distribuční soustavy, 

respektive, kdy v souvislosti s připojením není nutné rozšíření distribuční soustavy 

od žadatele až do předávacího místa provozovatele distribuční soustavy. 

Vysvětleno.  
Vyhláška o připojení stanovuje, z jakých nákladů je 

vycházeno při stanovení měrných podílů žadatele o 
připojení. Stanovený podíl žadatele o připojení a věcné 

vymezení oprávněných nákladů znamená jednotný 

přístup pro všechny žadatele o připojení. 
Ve Vámi vymezené situaci nějaké náklady mohou 

vzniknout, a je třeba k takovým nákladům přistupovat 

vždy jednotně, aby nevznikali neoprávněné rozdíly. Je 
nutné ale zdůraznit, že ve Vámi vymezeném případě 

budou náklady a odpovídající podíl na nákladech úměrné 

této situaci, tedy v porovnání s jinými druhy připojení 

minimální.  

MZP Úvodní věta: 

 
Do úvodní věty doporučujeme doplnit také zákon č. 158/2009 Sb., kterým také 

došlo ke změně zmocňovacího ustanovení. 

 

Neakceptováno. 
Podle čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády: 
Cituje-li se jednotlivé ustanovení právního předpisu, 

který byl novelizován několikrát, uvedou se kromě 

původního právního předpisu jen ty novely, kterými bylo 

toto ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace; 

 

Novelizační bod 169. zákona č. 211/2011 Sb. novelizuje 
(nahrazuje) celé zmocňovací ustanovení v § 98a odst. 2 

písmeno g) energetického zákona. 

§ 7: 

 

Doporučujeme doplnit novou poznámku pod čarou do odst. 1, kde je uveden 

stavební zákon bez toho, aby na něj bylo odkazováno v poznámce pod čarou. 

Akceptováno. 
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Poznámky pod čarou: 

 

Doporučujeme doplnit poznámky pod čarou přímo na každou stránku, na které 
se vyskytují, jak je standardem pro právní předpisy.  

 

Akceptováno. 

 

Poznámky pod čarou: 

 

Doporučujeme doplnit právní předpisy uvedené v poznámkách pod čarou o 

formulaci, ve které budou uvedeny také jejich novely, případně formulace „ve 
znění pozdějších předpisů“. Právní předpis uvedený v poznámce pod čarou by 

měl být nejprve citován v této formě, až později by měl být uváděn svým 

zkráceným názvem. 

Akceptováno. 

 

   

   

   

NEPOVINNÁ 

PŘIPOMÍNKOVÁ 
MÍSTA 

 

HK ČR 

 

1. Připomínka k § 2 písm. a) bodu 1 a 2 

Doporučujeme upravit text ustanovení následovně: 

„1. hodnota elektrického příkonu v místě připojení k přenosové soustavě v MW 

v základním zapojení sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy na základě 

požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové soustavy v 
místě připojení k přenosové soustavě, nebo 

2. hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na 

základě požadovaného příkonu v místě připojení nebo předávací místo v MW na 
hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité proudové 

hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A v místě připojení na hladině 

nízkého napětí,“. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická úprava. Ustanovení v této podobě nedává smysl. Hodnota 

Akceptováno. 
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příkonu je sjednávána v místě připojení. 

2. Připomínka k § 2 písm. e) 

Doporučujeme vložit čárku za slova „výstavbu zařízení“. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická úprava. 

Akceptováno. 

3. Připomínka k § 3 odst. 5 původního návrhu, § 10 odst. 3 a § 12 odst. 5 

Doporučujeme slova „odst. 7“ nahradit slovy „odst. 5“. 

§ 3 odst. 5 

„(5) Úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním 

požadovaného příkonu nebo výkonu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) 

se v případech podle odstavce 2 neuplatňuje. To neplatí, pokud uplynula doba 
rezervace příkonu podle § 7 odst. 57“. 

§ 10 odst. 3 

„(3) Žádá-li žadatel o připojení zařízení na jiné napěťové hladině, než ke které je 
zařízení připojeno, a požadovaná změna připojení není vynucena změnou 

technických podmínek připojení, hradí žadatel náklady spojené s touto změnou v 

plné výši. V takovém případě se do výše původního rezervovaného příkonu nebo 

výkonu nehradí podíl na oprávněných nákladech podle § 9. Ustanovení § 7 odst. 57 
se nepoužije.“ 

§ 12 odst. 5 

„(5) Po ukončení smlouvy o připojení zaniká rezervace příkonu; § 7 odst. 57 se 
nepoužije.“ 

Odůvodnění: 

Legislativně technická úprava. 

Akceptováno. 

4. Připomínka k § 7 odst. 1 

Doporučujeme upravit text ustanovení následovně: 

„(1) Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se 

Akceptováno. 
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uskutečňuje na základě smlouvy o připojení. Smlouva o smlouvě budoucí o 

připojení se uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení žadatele vyžaduje 

stavebně technická opatření v přenosové soustavě, nebo distribuční soustavě nebo 

u žadatele, jejichž realizace vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územní 

souhlas podle stavebního zákona.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme rozšířit tuto větu o možnost uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě i 

z důvodů na straně žadatele. Možnost komplikací se zahájením stavby nebo 

objektivní omezení při stavbě, o kterých nerozhoduje žadatel, ve velké míře 
může dokončení  stavby a tedy i termín možnosti připojení závažně ovlivnit, tak 

jako je tomu u přenosové nebo distribuční soustavy. 

5. Připomínka k Příloze č. 10 

Doporučujeme následující úpravy části textu přílohy: 

„Část B - údaje o mikrozdroji 

1. Požadovaný termín připojení. 

23. Údaje o mikrozdroji: 

23.1. hodnota instalovaného výkonu mikrozdroje, 

23.2. existence zařízení pro akumulaci elektrické energie (baterie) a jeho kapacita 

v kWh Ah.“ 

„Část C - povinné přílohy žádosti 

1. Jednoduchá dokumentace skutečného provedení mikrozdroje obsahující: 

1.1. Technická zpráva 

1.1.1. Popis zařízení – druh mikrozdroje 

1.1.2. Pro FVE typ počet a jednotkový výkon fotovoltaických panelů v kW 

1.1.3. Typ, počet a štítkové parametry generátoru (u FVE střídačů), činný výkon, 
zdánlivý výkon, účiník, počet fází, výrobce 

1.1.45. Možnost ostrovního provozu 

Akceptováno. 
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1.1.56. Typy, parametry a hodnoty nastavení ochran výrobny, 

1.1.68. Zapojení do akumulace (baterie), pokud je instalována“ 

Odůvodnění:   

Legislativně technická úprava. 

SPČR Připomínka k § 2 písm. a) bod 1 
Doporučujeme vložit mezeru mezi slova „v místě“ a „připojení“. 
Návrh na promítnutí připomínky 

„1. hodnota elektrického příkonu v místě připojení k přenosové soustavě v MW 

v základním zapojení sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy na základě 
požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové soustavy v 

místě připojení k přenosové soustavě, nebo“. 

 

Odůvodnění: Legislativně technická úprava 

Akceptováno. 

Připomínka k § 2 písm. a) bod 2 
Doporučujeme odstranit slova „nebo předávací místo“. 

Návrh na promítnutí připomínky 

„2. hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy 
na základě požadovaného příkonu v místě připojení nebo předávací místo v MW na 

hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité proudové 

hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A v místě připojení na hladině 
nízkého napětí,“. 

 
Odůvodnění: Legislativně technická úprava. Ustanovení v této podobě nedává 
smysl. Hodnota příkonu je sjednávána v místě připojení. 

Akceptováno. 

Připomínka k § 2 písm. e) 
Doporučujeme vložit čárku za slova „výstavbu zařízení“. 

Návrh na promítnutí připomínky 
 

„e) žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení 

k přenosové nebo distribuční soustavě nebo o změnu rezervovaného příkonu nebo 

výkonu stávajícího zařízení nebo o připojení mikrozdroje k distribuční soustavě 
nebo o změnu charakteru odběru nebo o změnu druhu výrobny elektřiny nebo 

Akceptováno. 
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instalovaného výkonu výrobny, a která je oprávněna zařízení užívat na základě 

vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo 

právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení, a fyzická 
nebo právnická osoba, která žádá o smlouvu o připojení nebo její změnu,“. 

 
Odůvodnění:  Legislativně technická úprava 

Připomínka k § 3 odst. 5 původního návrhu, § 10 odst. 3 a § 12 odst. 5 
Doporučujeme slova „odst. 7“ nahradit slovy „odst. 5“. 

Návrh na promítnutí připomínky 

§ 3 odst. 5 
„(5) Úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním 

požadovaného příkonu nebo výkonu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) 

se v případech podle odstavce 2 neuplatňuje. To neplatí, pokud uplynula doba 
rezervace příkonu podle § 7 odst. 57“. 

 

§ 10 odst. 3 
„(3) Žádá-li žadatel o připojení zařízení na jiné napěťové hladině, než ke 

které je zařízení připojeno, a požadovaná změna připojení není vynucena změnou 

technických podmínek připojení, hradí žadatel náklady spojené s touto změnou v 

plné výši. V takovém případě se do výše původního rezervovaného příkonu nebo 
výkonu nehradí podíl na oprávněných nákladech podle § 9. Ustanovení § 7 odst. 57 

se nepoužije.“ 

 
§ 12 odst. 5 

„(5) Po ukončení smlouvy o připojení zaniká rezervace příkonu; § 7 odst. 57 se 

nepoužije.“ 
 
Odůvodnění:  Legislativně technická úprava 

Akceptováno. 

Připomínka k Příloze č. 10 
Doporučujeme následující úpravy části textu přílohy: 
 

„Část B - údaje o mikrozdroji 

Požadovaný termín připojení. 
23. Údaje o mikrozdroji: 

Akceptováno. 
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23.1. hodnota instalovaného výkonu mikrozdroje, 

23.2. existence zařízení pro akumulaci elektrické energie (baterie) a jeho kapacita 

v kWh Ah. 
 

Část C - povinné přílohy žádosti 

Jednoduchá dokumentace skutečného provedení mikrozdroje obsahující: 
Technická zpráva 

Popis zařízení – druh mikrozdroje 

Pro FVE typ počet a jednotkový výkon fotovoltaických panelů v kW 
Typ, počet a štítkové parametry generátoru (u FVE střídačů), činný výkon, 

zdánlivý výkon, účiník, počet fází, výrobce 

Možnost ostrovního provozu 

1.1.56. Typy, parametry a hodnoty nastavení ochran výrobny, 
1.1.68. Zapojení do akumulace (baterie), pokud je instalována“ 

 
Odůvodnění:  Legislativně technická úprava 
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