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podpis prezidenta
Sbírka zákonů pod č. 131/2015 Sb.

2. polovina roku 2015

tvorba a novelizace prováděcí předpisů

1. ledna 2016
dnem vyhlášení

účinnost převážné části ustanovení .

1. srpna 2017
1. ledna 2019
1. ledna 2020

přechodné ustanovení prodlužující nárok na podporu
nových výroben ve výstavbě
účinnost Rady ERÚ
5. letá regulační perioda, zákaz povinného výkupu pro
vnořené výrobny
účinnost registrace všech OPM do systému OTE
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MOŽNOST PROVOZU VÝROBEN ZÁKAZNÍKEM BEZ LICENCE
§ 28 Zákazník
 (5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10
kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud
není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na
základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny.
V tomto případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. a) a
povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j).

 (6) V případě provozování výrobny elektřiny podle odstavce 5 je zákazník dále povinen
 a) zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují



požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými
normami,
b) zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny
osobami s odbornou způsobilostí,
c) vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo
zájmu na ochranu životního prostředí.
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§ 45 PŘÍPOJKY

 základní princip: přípojku zřizuje a náklady na ni hradí žadatel o připojení
 výjimky – přípojku zřizuje a financuje PDS:
 elektrická přípojka nízkého napětí v zastavěném území,
 elektrická přípojka nízkého napětí mimo zastavěné území, je-li její délka do 50 m
včetně (při délce nad 50 m hradí náklady a přípojku zřizuje žadatel o připojení)

 kombinace zastavěného a nezastavěného území
 do 31. 1. 2016 - rozhodující umístění připojované nemovitosti
 od 1. 2. 2016 – nejasný výklad; interní závěr pro další postup: délka přípojky
v nezastavěném území přesáhne 50 m – pak zřizuje a náklady na ní hradí žadatel o
připojení
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NOVÝ ZPŮSOB PODPORY POZE


Změna způsobu financování podpory OZE z platby za MWh na platbu za rezervovaný příkon (na
hladině VVN a VN za MW a na hladině NN za A hlavního jističe před elektroměrem
(23,96 Kč/A/1f/měs)) byla uložena ČR v rámci notifikace zákona o podporovaných zdrojích energie
ze strany Evropské komise.



Řešení, které je navrženo v rámci novely implementuje řešení požadované Evropskou komisí,
ale současně zavádí pro zákazníky garanci, že nebudou v novém systému platiti více než dosud:
„Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové
soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena
součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy
nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.“


Způsob
implementace
zajistí, že

navrhovaná změna na platbu za rezervovaný příkon přináší velkým
spotřebitelům (průmyslovým podnikům) s větším využitím odběru elektřiny
možnost snížení jejich platby na podporu OZE, což jim zlepšuje podmínky
v rámci jejich konkurenceschopnosti se zahraničními konkurenty
a současně



nikdo v novém systému nebude v absolutní částce platit více, než platí
v současné době, což platí pro všechny odběratele elektřiny, jak velké,
tak i velmi malé (například typu chaty, garáže apod.)
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CENOVÉ ROZHODNUTÍ Č.8/2015, ERV Č.9/2015 ZE DNE
26.11.2015
Cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v
elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napět

• Poplatek za činnost ERU – nařízení vlády č.392/2015 2,39 Kč/OM
• Změna od 1.4.2016
• Nově se po 31.3.2016 nepřiznává distribuční sazba D 35d, D 45d, D 56d
• Náhrada jedinou sazbou D 57d pro nové odběry nebo po přerušení odběru bez

•
•

kontinuálního pokračování
Podmínky pro D 57d jsou shodné jako pro D 45d
• 20 hodin NT
• V době platnosti NT max. 2 hodiny blokování topných spotřebičů
Cena v licencovaném území ČEZ Distribuce, a.s.(bez ostatních poplatků a ceny SE):
• Nižší platba za příkon (pro 25 A pokles z 315,- Kč na 264,-Kč bez DPH)
• Nižší platba za množství distribuované elektřiny ve VT (z 258,42 na 141,73 Kč/MWh
bez DPH)
• Vyšší platba za množství distribuované elektřiny v NT (z 60,96 na 131,21 Kč/MWh
bez DPH)
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NOVÁ VYHLÁŠKA O PODMÍNKÁCH PŘIPOJENÍ
vyhláška ERÚ č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační
soustavě

• zrušuje vyhlášku č. 51/2006 Sb.

• datum účinnosti od: 1. února 2016
• přechodné ustanovení: žádost o připojení, žádost o uzavření smlouvy o

připojení nebo žádost o změnu smlouvy o připojení podaná do 31. ledna 2016
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů – pokud tedy byla
žádost doručena do konce ledna, posuzuje se dle vyhlášky 51/2006 Sb.
(klíčový je okamžik dojití, ne okamžik zaevidování)
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KLÍČOVÉ ZMĚNY

• Změny některých lhůt na vyřízení žádosti
• Vazba na TPP – technické podmínky připojení
• Změna pravidel pro podávání žádosti o připojení a další dílčí změny
• Jiný způsob výpočtu podílu na oprávněných nákladech na připojení při
souběhu rezervace výkonu a příkonu - § 12

• Připojení Výroben (s licencí)
• Připojení Mikrozdrojů (provozovaných Zákazníkem dle § 25 EZ)
• Standardní připojení mikrozdroje MS
• Zjednodušené připojení mikrozdroje MZ
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ZMĚNY NĚKTERÝCH LHŮT NA VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ
Lhůty obecně dle napěťové hladiny:

• nn – nová žádost – 30 dnů (15 dnů na vyžádání doplnění)
• nn – zjednodušené připojení mikrozdroje – 20 dní – 15 dní na vyžádání
doplnění

• nn – požadavek na snížení rezervace příkonu, bez změny TPP – 15 dnů,
nelze vyžádat studii připojitelnosti

• nn – požadavek na snížení rezervace příkonu se změnou TPP – 30 dnů
• nn – zamítnutí žádosti 30 dnů
Pokud je nutné provést měření nebo výpočet chodu sítě, informace žadateli do
15 dnů, lhůta se pak prodlužuje:
• o 15 dnů výsledná lhůta při včasném odeslání informace je 45 dnů
8

ZMĚNY NĚKTERÝCH LHŮT NA VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ
Lhůty obecně dle napěťové hladiny:

• vn, vvn – nová žádost – 60 dnů – 15 dnů na vyžádání doplnění
• vn, vvn – požadavek na snížení rezervace příkonu, bez změny TPP – 15
dnů, nelze vyžádat studii připojitelnosti

• vn, vvn – požadavek na snížení rezervace příkonu, změna TPP – 60 dnů
• vn, vvn – zamítnutí 60 dní (ZZ)
Pokud je nutné provést měření nebo výpočet chodu sítě, informace žadateli do
15 dnů, lhůta se pak prodlužuje:
vn o 15 dnů
vvn o 30 dnů
výsledná lhůta při včasném odeslání informace:
vn – 75 dnů
vvn- 90 dnů
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ZMĚNA PRAVIDEL A DALŠÍ ZMĚNY
§ 2 písm. f) - souhlas vlastníka nemovitosti jako povinná příloha
žádosti o připojení

• vždy u výrobců,
• zákazník (včetně mikrozdrojů) – pouze prohlášení podpisem žádosti

§ 3 odst. 3 – maximální hodnota rezervovaného výkonu v poměru k
inst. výkonu zdroje

• Lze sjednat rezervovaný příkon ve výši max. 1,2 násobku instalovaného
•

výkonu, pokud vyhoví stav DS v místě připojení
není retroaktivní

§ 9 odst. 4 – snížení rezervovaného výkonu nebo příkonu

• Není nutné podat žádost o připojení, pokud se nemění TPP nebo charakter

•

odběru (hladina nn), žádost pouze na hladině vn, lhůta 15 dnů
Je nutné podat žádost, v případě změny TPP nebo charakteru odběru, lhůta
pro návrh smlouvy je 30/60 dnů (nn/vn)
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ZMĚNA PRAVIDEL A DALŠÍ ZMĚNY
§ 10 – případy zániku rezervace příkonu

• Při snížení hodnoty hlavního jističe na nn zaniká, uzavřením Smlouvy o
zajištění služby DS nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky původní
rezervace příkonu
• V případě změn zrealizovaných do 31.1.2016 včetně zachovávána vstřícně
lhůtu 24 měsíců dle původní vyhlášky č. 51/2006 Sb.

• Při ukončení Smlouvy o zajištění služby DS, a neuzavření nové smlouvy ve
lhůtě 48 měsíců, zaniká rezervace příkonu
• V případě ukončení do 31.1.2016 včetně platí původní lhůta 60 měsíců

• Rezervace výkonu – vyhláška zánik nestanoví, zaniká ukončením smlouvy o
připojení

• Nesjednání kapacity – nemá vliv na RP
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PODÍL NA NÁKLADECH A JEHO VÝPOČET § 12 A PŘÍLOHA Č.8
Výpočet podílu pro rezervaci příkonu dle přílohy č. 8 – připojení
odběru na hladině vn

• Měrný podíl žadatele za rezervaci příkonu na hladině vn
• Standardní připojení: 800 000 Kč/MW
• Připojení B1: 200 000 Kč/MW

• B1 je typ připojení, kdy se žadatel připojuje přímo do rozvodny PDS a není
přitom nutná výstavba nové kobky a přípojnic a jsou pouze nutné úpravy
technického rázu (např. doplnění vyzbrojení kobky). Jako rozvodnu
chápeme místo s transformací VVN/VN nebo VN/VN
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PODÍL NA NÁKLADECH A JEHO VÝPOČET § 12 A PŘÍLOHA Č.8
Výpočet podílu při souběžné rezervaci příkonu a výkonu dle § 12
odst. 3 a přílohy č. 8 – připojení odběru a výrobny na hladině vn

• Princip:
• Porovnávají se podíly (tedy částky v Kč), nikoliv výkony nebo příkony

(údaje v MW nebo A)Standardní připojení: 800 000 Kč/MW

• Nové připojení: hradí se vyšší z obou podílů

• Změna připojení: stanoví se podíl, který odpovídá stávajícím hodnotám
(vyšší z nich), a podíl, který odpovídá požadovaným hodnotám (vyšší z
nich). Tyto podíly se pak porovnají:
• Je-li podíl který odpovídá stávajícím hodnotám vyšší nebo shodný s
podílem odpovídajícím požadovaným hodnotám, nehradí se žádný podíl
• Je-li podíl který odpovídá stávajícím hodnotám nižší než podíl
odpovídajícím požadovaným hodnotám, hradí se podíl odpovídající rozdílu
hodnot
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PODÍL NA NÁKLADECH A JEHO VÝPOČET – ZPŮSOB
PŘIPOJENÍ ODBĚRU NA HLADINĚ VN

Připojení typ B1
Standardní připojení
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MIKROZDROJE – DEFINICE DLE VYHLÁŠKY O PŘIPOJENÍ
§ 2, písm. e)

• Mikrozdrojem se rozumí zdroj elektrické energie a všechna související
zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s DS nízkého
napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a
celkovým maximálním inst. výkonem do 10 kW včetně

• Připojení k DS:
• Prostřednictvím odběrného místa dle §25 odst. 5 a 6 EZ:
•
•

Zjednodušeně při splnění podmínek dle §16 vyhlášky č.16/2016 Sb.
Standardně dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 16/2016 Sb.
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DOSAVADNÍ ZPŮSOB PŘIPOJOVÁNÍ VÝROBEN DO
31.12.2015
Výrobna připojená přímo k DS

• Provozovatel = výrobce, držitel licence na výrobu elektrické energie
• Připojení k DS:
• Na základě žádosti o připojení výrobny
• Uzavřením Smlouvy o připojení výrobny a splnění podmínek stanovených
ve smlouvě o připojení, provedení PPP

Výrobna připojená k DS prostřednictvím odběrného místa nebo
prostřednictvím jiné výrobny

• Provozovatel = výrobce, držitel licence na výrobu elektrické energie
• Připojení k DS:
• Na základě žádosti o připojení výrobny
• Uzavřením Smlouvy o připojení výrobny a splnění podmínek stanovených
ve smlouvě o připojení a provedení PPP
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MOŽNOSTI PŘIPOJOVÁNÍ A PROVOZU VÝROBEN PO
1.1.2016 V SOUVISLOSTI S NOVELOU EZ
VÝROBNA ELEKTŘINY

VÝROBCE PROVOZUJÍCÍ
VÝROBNU S LICENCÍ

VÝROBNA JE
PŘIPOJENA
PŘÍMO K
DISTRIBUČNÍ
SOUSTAVĚ

VÝROBNA JE
PŘIPOJENA V
ODBĚRNÉM
MÍSTĚ/VÝROB
NĚ VÝROBCE
MÍSTĚ

• STANDARDNÍ PŘIPOJOVACÍ PROCES
• VÝROBCE PODNIKÁ S VYROBENOU
ELEKTŘINOU
• BEZ OMEZENÍ VÝKONU A POČTU
VÝROBEN V PŘEDÁVACÍM MÍSTĚ

ZÁKAZNÍK PROVOZUJÍCÍ VÝROBNU BEZ
LICENCE V ODBĚRNÉM MÍSTĚ

PŘIPOJENA MŮŽE BÝT POUZE 1 VÝROBNA V
1 ODBĚRNÉM MÍSTĚ ZÁKAZNÍKA, S VÝKONEM
DO 10 kW VČETNĚ
• ZEJDNODUŠENÝ
PŘIPOJOVACÍ PROCES

• STANDARDNÍ PŘIPOJOVACÍ
PROCES

• PODMÍNKOU JE DODRŽENÍ
HODNOTY IMPEDANCE SÍTĚ V
MÍSTĚ PŘIPOJENÍ

• REZERVOVANÝ VÝKON PRO
VÝROBU RV > 0

• REZERVOVANÝ VÝKON PRO
VÝROBU RV=0
• ZÁKAZNÍK NESMÍ DODÁVAT
PŘEBYTKY VYROBENÉ
ELEKTŘINY DO DS - SANKCE

• ZA ODCHYLKY ZODPOVÍDÁ
OBCHODNÍK KLIENTA NA
ZÁKLATĚ INFORMACE V
SYSTÉMU OTE (vyhl. 408/2015,
§17, odst. 3)
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MOŽNOSTI PŘIPOJOVÁNÍ A PROVOZU VÝROBEN PO
1.1.2016 V SOUVISLOSTI S NOVELOU EZ
• Výrobna připojená přímo k DS
• Výrobna připojená k DS prostřednictvím výrobny
• Výrobna připojená k DS prostřednictvím odběrného místa
• Výrobna připojená do OM na hladině vn a vvn
• Výrobna připojená do OM na hladině nn, instalovaný výkon výrobny je nad 10 kW,

•

nebo do OM je připojeno více výroben i s nižším instalovaným výkonem než 10 kW
• Výrobna připojená do OM na hladině nn, instalovaný výkon výrobny je do 10 kW,
rezervovaný výkon (RV>0 )
Výrobna připojená k DS prostřednictvím odběrného místa na hladině nn, instalovaný
výkon výrobny je do 10 kW, do OM je připojena jen jedna výrobna, vyrobená elektřina
nebude předmětem podnikání, výrobna (mikrozdroj) bez licence
• bez možnosti přetoku elektřiny do DS (RV = 0),
• Možnost využít zjednodušeného připojení, pokud splní impedanční podmínku (MZ)
• Možnost standardního postupu, při nesplnění impedanční podmínky (MS)
• S možností případného přetoku do DS (RV>0)
• Možnost pouze standardního postupu (MS)
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VÝROBNY S NOVÝMI POSTUPY PRO PŘIPOJOVÁNÍ A PROVOZ
PO 1.1.2016
Mikrozdroj – standardní připojení do DS prostřednictvím odběrného místa
na hladině nn, vyrobená elektřina nebude předmětem podnikání
• Výrobní zařízení může být instalováno v odběrném místě na základě:
• „Žádosti o připojení elektrického zařízení“, upravený formulář je k
dispozici na www stránkách DISTRIBUCE
• Uzavření Smlouvy o připojení nebo Smlouvy o budoucí smlouvě o
připojení
• Schválení projektové dokumentace mikrozdroje
• Splnění TPP, které jsou Smlouvy
• Úspěšné provedení „PPP“ mikrozdroje
• Zákazník musí dodržovat podmínky pro provoz výrobního zařízení včetně
PPDS
• Uzavřená smlouva obsahuje pouze 1x EAN, distribuce informuje OTE
• Klient není licencovaný subjekt
• Ve smlouvě je sjednán nenulový rezervovaný výkon
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VÝROBNY S NOVÝMI POSTUPY PRO PŘIPOJOVÁNÍ A PROVOZ
PO 1.1.2016
Mikrozdroj – zjednodušené připojení do DS prostřednictvím odběrného
místa na hladině nn, do DS není dodávána žádná elektřina*)

• Výrobní zařízení může být instalováno v odběrném místě pouze tehdy:
• Je-li dodržena limitní hodnota impedance proudové smyčky soustavy, v místě

•
•
•
•

připojení k distribuční soustavě (0,47/0,75 Ω), dle jm. proudu mikrozdroje
• Měření impedance provede odborně způsobilá osoba (revizní technik) na náklady
zákazníka
• Zákazník podává pouze „Žádost o změnu smlouvy o připojení odběrného
zařízení k distribuční soustavě v souvislosti s připojením mikrozdroje“,
součástí jsou i technická data o připojované výrobně, formulář je k dispozici na
www stránkách DISTRIBUCE
• PDS zajistí osazení příslušného měřidla, orientační kontrolu naměřené
impedance a návrh Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě
Zákazník musí dodržovat podmínky pro provoz výrobního zařízení včetně PPDS
Uzavřená smlouva obsahuje pouze 1x EAN, distribuce informuje OTE
Zákazník není licencovaný subjekt
Ve smlouvě je sjednán nulový rezervovaný výkon
*) s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy sloužícím pro reakci omezujícího zařízení
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNA A MIKROZDROJE –
PRAVIDLA
Připojení výrobny elektřiny

• Zákazník nesplňuje podmínky pro připojení mikrozdroje nebo hodlá podnikat s
vyrobenou elektřinou

• Zákazník podává „Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“
• Na hladině nn nový formulář, který spojuje žádost a dotazník pro vlastní výrobnu,
•

není nutné podávat dva formuláře
Na hladinách vn a vvn je vždy žádost a dotazník

• Po uzavření smlouvy a uvedení výrobny do provozu se zákazník stane výrobcem,
Smlouva o připojení obsahuje 2xEAN
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HTTP://WWW.CEZDISTRIBUCE.CZ/CS/PROZAKAZNIKY/FORMULARE/PRO-VYROBCE.HTML
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNA A MIKROZDROJE –
PRAVIDLA
Připojení mikrozdroje standardním způsobem

• Není dodržena hodnota impedance v místě připojení nebo zákazník požaduje
rezervaci výkonu

• Zákazník podává „Žádost o připojení elektrického zařízení k DS na nn“, v záhlaví
označí připojení nového mikrozdroje (nebo změna připojeného mikrozdroje)

• V případě, že vyplní „Výrobní formulář“ musí v poznámce uvést že se jedná o
mikrozdroj provozovaný dle §25, odst. 5 a 6 EZ
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HTTP://WWW.CEZDISTRIBUCE.CZ/CS/PROZAKAZNIKY/FORMULARE/PRO-VYROBCE.HTML
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HTTP://WWW.CEZDISTRIBUCE.CZ/CS/PROZAKAZNIKY/POTREBUJI-VYRESIT/MIKROZDROJ.HTML
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE – PRAVIDLA
Připojení mikrozdroje zjednodušeným způsobem

• Zákazník podává „Žádost o připojení změnu smlouvy o připojení z důvodu připojení
mikrozdroje“

• K žádosti jsou nutné následující přílohy:
• Revizní zpráva, která obsahuje hodnotu změřené impedance smyčky v místě
připojení (hodnota a místo měření)

• Další povinné náležitosti dle vyhlášky č.16/2016 Sb., příloha č. 10
•

Dokumentace skutečného provedení výrobny
•
Technická zpráva
•
Výkresová dokumentace – 1 pólové schéma
•
Štítkové parametry generátoru
•
Parametry ochran a jejich nastavení
•
Akumulace a ostrovní provoz, pokud existují
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HTTP://WWW.CEZDISTRIBUCE.CZ/CS/PROZAKAZNIKY/FORMULARE/PRO-VYROBCE.HTML
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WWW.CEZDISTRIBUCE.CZ

Užitečné odkazy
http://www.cezdistribuce.cz/
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit.html
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/mikrozdroj.html
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare.html
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare/pro-vyrobce.html

Děkuji Vám za pozornost !
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