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Novelizované podmínky pro připojení 
zařízení k elektrizační soustavě (1. část) 

Na základě novely zákona č. 458/2000 Sb., 
provedené zákonem č. 670/2004 Sb., platným 
od 30. prosince 2004, byly podmínky pro při-
pojení nově zapracovány do jedné společné 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu 
ze dne 17. února 2006, která nabyla účinnos-
ti 1. března 2006 a která uvedené vyhlášky 
nahradila. Tímto předpisem se stala vyhláš-
ka č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení 
k elektrizační soustavě (dále jen Vyhláška).
Pozn.:

Elektrizační soustavou se rozumí vzájem-
ně propojený soubor zařízení pro výrobu, pře-
nos, transformaci a distribuci elektřiny, včet-
ně elektrických přípojek, přímých vedení, 
a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpe-
čovací, informační a telekomunikační tech-
niky, a to na celém území České republiky.

Novelizované znění Vyhlášky provede-
né vyhláškou č. 81/2010 Sb., které je před-
mětem tohoto pojednání, vstoupilo v pla-
nost 1. dubna 2010. Současné platné znění 
Vyhlášky vycházející též z poslední novely 
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) 
provedené zákonem č. 158/2009 Sb. stano-
vuje podmínky připojení výroben elektři-
ny, distribučních soustav a odběrných míst 
zákazníků k elektrizační soustavě a způ-
sob stanovení podílu nákladů spojených 
s připojením a se zajištěním požadované-
ho příkonu.

Dále uvedený text, vycházející z platného 
znění Vyhlášky, je zaměřen zejména na pod-
mínky a postup související s požadavky Vy-
hlášky na připojení odběrného elektrické-
ho zařízení žadatele – potenciálního zákaz-
níka k distribuční soustavě – částečně pak 
i na podmínky připojení výrobny elektři-
ny (předmětem tak nejsou podmínky připo-
jení k přenosové soustavě).
Pozn.:

Zařízením se ve smyslu Vyhlášky rozumí 
výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo 
odběrné elektrické zařízení.

Žadatelem je fyzická nebo právnická oso-
ba, která žádá o připojení zařízení k přenoso-
vé nebo distribuční soustavě nebo o zvýšení 
rezervovaného příkonu nebo výkonu stávají-

cího zařízení 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.

Zákazníkem je fyzická či právnická oso-
ba odebírající elektřinu odběrným elek-
trickým zařízením připojeným k přenoso-
vé nebo distribuční soustavě, která nakou-
penou elektřinu pouze spotřebovává nebo 
přeúčtovává. Zákazník je účastníkem trhu 
s elektřinou.

Distribuční soustavou se rozumí vzá-
jemně propojený soubor vedení a zařízení 
o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných ve-
dení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou 
součástí přenosové soustavy, a vedení a za-
řízení 0,4/0,23; 1,5; 3; 6; 10; 22; 25 nebo 
35 kV sloužící k zajištění distribuce elektři-
ny na vymezeném území České republiky, 
včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, za-
bezpečovací, informační a telekomunikač-
ní techniky, včetně elektrických přípojek ve 
vlastnictví provozovatele distribuční sousta-
vy; distribuční soustava je zřizována a pro-
vozována ve veřejném zájmu.

Výrobnou elektřiny se rozumí energetické 
zařízení pro přeměnu různých forem energie 
na elektřinu zahrnující všechna nezbytná za-
řízení; výrobna elektřiny o celkovém instalo-
vaném výkonu 100 MW a více s možností po-
skytovat podpůrné služby k zajištění provozu 
elektrizační soustavy je zřizována a provozo-
vána ve veřejném zájmu.

Podmínky pro připojení zařízení žadatele 
k distribuční soustavě

Podmínkami připojení zařízení žadatele 
k distribuční soustavě jsou:
o	podání žádosti o připojení,
o	předložení studie připojitelnosti (je-li po-

žadována) za podmínek stanovených plat-
nou Vyhláškou,

o	uzavření smlouvy o připojení mezi žadate-
lem a provozovatelem distribuční sousta-
vy nebo změna dosavadní smlouvy o při-
pojení.

Pozn.:
Novelou Vyhlášky byl přepracován proces 

v posuzování připojování zařízení žadatele. 
V procesu posuzování došlo k náhradě dříve 
vydávaného souhlasného stanoviska provo-
zovatele distribuční soustavy k žádosti o při-
pojení (vydávaného postupem podle před-
chozího znění § 5 Vyhlášky) přímo návrhem 
smlouvy o připojení nebo smlouvou o budoucí 
smlouvě o připojení. Uzavření smlouvy o při-
pojení (smlouvy o budoucí smlouvě o připo-
jení) umožňuje vybrání zálohy z podílu žada-
tele na oprávněných nákladech souvisejících 
s připojením jeho zařízení k přenosové nebo 
distribuční soustavě.

V případech, kdy nedochází ke změně pů-
vodních technických podmínek, podává žada-
tel pouze žádost o uzavření smlouvy o připo-
jení nebo změnu dosavadní smlouvy o při-
pojení při:
o	změně držitele licence provozujícího zaří-

zení bez přerušení připojení výrobny elek-
třiny k přenosové soustavě nebo distribuč-
ní soustavě,

o	nahrazení nebo úpravě výrobny elektři-
ny, kdy nedochází k překročení dosavadní 
sjednané výše rezervovaného výkonu při 
zachování standardních podmínek přeno-
su nebo distribuce elektřiny.
Úhrada podílu na nákladech spojených 

s připojením a se zajištěním požadované-
ho příkonu nebo výkonu (dále jen podíl na 
oprávněných nákladech) se neuplatňuje 
v případech výše uvedených nebo byl-li podíl 
na oprávněných nákladech již uhrazen jinou 
fyzickou nebo právnickou osobou. To nepla-
tí, uplynula-li doba rezervace příkonu podle 
§ 7 odst. 7 až 9 platné Vyhlášky – viz dále.

Žádá-li o připojení žadatel, který je sou-
běžným držitelem licencí na distribuci elek-
třiny a výrobu elektřiny, má se zato, že žádá 
o připojení distribuční soustavy, neprokáže-
-li se technickou dokumentací, že připojova-
né zařízení má charakter výrobny elektřiny. 
Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou, kte-
rý je souběžným držitelem licencí na distri-
buci elektřiny a výrobu elektřiny, již připo-
jeno k přenosové soustavě nebo distribuční 
soustavě, má se zato, že je připojena distri-
buční soustava, neprokáže-li se technickou 
dokumentací, že připojené nebo připojova-
né zařízení má charakter výrobny elektřiny.

Výrobnu elektřiny je rovněž možné při-
pojit v odběrném místě. O připojení výrob-
ny elektřiny v odběrném místě žádá zákazník. 

Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. 

Václav Macháček, ČENES

Legislativa v elektroenergetice řešila ještě počátkem roku 2006 podmínky pro připo-
jení zařízení, dopravu elektřiny a dodávku elektřiny ve dvou předpisech – ve vyhlášce 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a do-
pravy elektřiny v elektrizační soustavě, a ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu 
č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chrá-
něné zákazníky.
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Při připojování výrobny elektřiny do předáva-
cího místa jiné výrobny elektřiny se postupu-
je jako v případě připojení výrobny elektřiny 
v odběrném místě.

Žádá-li o připojení k přenosové soustavě 
nebo distribuční soustavě žadatel, který je 
držitelem licence na distribuci elektřiny nebo 
licence na výrobu elektřiny, rezervuje se pro 
předávací místo rezervovaný příkon i rezer-
vovaný výkon.
Pozn.:

Rezervovaným příkonem se pro účely Vy-
hlášky rozumí hodnota elektrického příkonu 
sjednaná s provozovatelem distribuční sou-
stavy na základě požadovaného příkonu pro 
odběrné nebo předávací místo v kW na hla-
dině velmi vysokého nebo vysokého napětí 
nebo ve výši odpovídající jmenovité hodno-
tě hlavního jističe před elektroměrem v A na 
hladině nízkého napětí.
Rezervovaným výkonem se pro účely Vy-
hlášky rozumí:
o	hodnota připojovaného výkonu výrobny 

elektřiny v předávacím místě distribuční 
soustavy v kW snížená o hodnotu vlast-
ní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny 
nebo

o	hodnota výkonu v MW sjednaná s provo-
zovatelem přenosové soustavy pro pře-
dávací místo distribuční soustavy nebo 
sjednaná s provozovatelem distribuční 
soustavy pro předávací místo jiné distri-
buční soustavy.
Odběrným místem je místo, kde je insta-

lováno odběrné elektrické zařízení jednoho 
zákazníka, včetně měřicích transformátorů, 
do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny.

Odběrným elektrickým zařízením se ro-
zumí elektricky propojené odběrné elektric-
ké zařízení zákazníka sloužící pro konečnou 
spotřebu elektřiny připojené k přenosové sou-
stavě nebo distribuční soustavě, a to přímo 
elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím 
domovní instalace.

Místem připojení se ve smyslu Vyhláš-
ky rozumí místo v přenosové nebo distribuč-
ní soustavě, v němž je zařízení připojeno, 
a to přímo, prostřednictvím domovní insta-
lace nebo prostřednictvím přípojky a domov-
ní instalace.

K jednotlivým podmínkám připojení 
k distribuční soustavě podle Vyhlášky
K podání žádosti o připojení k distribuční 
soustavě

Žádost se podává pro každé odběrné a pře-
dávací místo zvlášť.

Žádost o připojení zařízení žadatele k dis-
tribuční soustavě se podává:
o	před výstavbou nebo připojením nového 

zařízení,
o	před zvýšením rezervovaného příkonu 

nebo výkonu dosavadního připojeného za-
řízení,

o	před změnou charakteru odběru,
o	v případě změny druhu výrobny elektřiny,
o	v případě změny místa připojení výrobny 

elektřiny k přenosové nebo distribuční sou-
stavě.
Součástí žádosti o připojení výrobny elektři-

ny je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním 
výrobny elektřiny na jeho nemovitosti (není-li 
žadatel vlastníkem nemovitosti) a dále v přípa-
dě výrobny elektřiny s instalovaným výkonem:
a) od 30 kW do 5 MW včetně – územně plá-

novací informace o podmínkách vydání 
územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, 
zda je výstavba výrobny elektřiny v sou-
ladu s územně plánovací dokumentací,

b) nad 5 MW u výrobny připojované k dis-
tribuční soustavě a výrobny připojované 
k přenosové soustavě – územně plánovací 
informace o podmínkách vydání územní-
ho rozhodnutí,

c) nad 0,5 MW – harmonogram přípravy vý-
stavby výrobny elektřiny.
Harmonogram přípravy výstavby výrobny 

elektřiny obsahuje seznam rozhodnutí, sta-
novisek a vyjádření orgánů veřejné správy 
a předpokládané termíny jejich vydání, ze-
jména jde-li o závěry zjišťovacího řízení o po-
souzení vlivů na životní prostředí, umístění 
stavby, integrované povolení, povolení stavby 
a kolaudační souhlas, jež jsou nezbytná k re-
alizaci výstavby výrobny elektřiny.

Náležitosti žádosti pro připojení požado-
vaného zařízení žadatele jsou uvedeny v pří-
lohách Vyhlášky.

Náležitosti žádosti o připojení výrobny 
elektřiny nebo její části k přenosové soustavě 

nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v pří-
loze č. 1, náležitosti žádosti o připojení za-
řízení distribuční soustavy k přenosové sou-
stavě nebo distribuční soustavě jsou uvedeny 
v příloze č. 2, náležitosti žádosti o připojení 
odběrného elektrického zařízení k přenosové 
soustavě nebo distribuční soustavě z napěťové 
hladiny zvlášť vysokého napětí, velmi vyso-
kého napětí a vysokého napětí jsou uvedeny 
v příloze č. 3 a náležitosti žádosti o připoje-
ní odběrného elektrického zařízení k distri-
buční soustavě z napěťové hladiny nízkého 
napětí jsou uvedeny v příloze č. 4 Vyhlášky.
Pozn.:

Charakterem odběru se pro účely Vy-
hlášky rozumí odběrná místa rozlišená podle 
rozsahu elektrického vybavení. Rozsah elek-
trického vybavení jednotlivých typů odběr-
ných míst (typ T1 až T5) upřesňuje nově za-
řazená příloha č. 7 aktualizované Vyhláš-
ky takto:

Odběrné místo typu T1 – odběrné místo 
s elektrickým vybavením standardními spo-
třebiči do 16 A, které mají označení shody 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. – osvětlení 
a elektrické spotřebiče připojované k rozvodu 
pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pev-
ně připojené, přičemž příkon žádného spotře-
biče nepřesahuje 3,5 kV·A.

Odběrné místo typu T2 – odběrné místo 
s elektrickým vybavením jako u typu T1, kde 
se pro ohřev vody používá elektrická energie 
(mimo průtokové ohřívače).

Odběrné místo typu T3 – odběrné mís-
to s elektrickým vybavením jako u typu T1 
nebo T2, kde se k vaření a pečení používají 
elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kV·A.

Odběrné místo typu T4 – odběrné mís-
to s elektrickým vybavením jako u typu T1, 
T2 nebo T3, kde se pro vytápění (akumulač-
ní, přímotopné, tepelné čerpadlo) nebo kli-
matizaci používají elektrické spotřebiče, je-
jichž spotřeba je měřena u jednotlivých od-
běratelů.

Odběrné místo typu T5 – odběrné místo 
s elektrickým vybavením jako u typu T3 nebo 
T4, které jsou vybaveny dalšími elektrický-
mi spotřebiči, jež mohou ovlivnit chod sítě.

(pokračování)

	Siemens zajišťuje ochranu vzácných 
dokumentů před požárem. Dánský krá-
lovský archiv v Kodani spoléhá v případě 
požáru na plně automatický 
hasicí systém Sinorix H2O 
Gas společnosti Siemens, kte-
rý využívá kombinaci vody 
a dusíku, hasí rychle a spo-
lehlivě otevřené plameny 
i doutnavý oheň bez jakého-
koliv dalšího poškození doku-
mentů nevyčíslitelné hodno-
ty. Dánský královský archiv 
je zčásti umístěn v téměř 400 let staré his-
torické budově, která kdysi byla součástí 

královského paláce. V archivu jsou od jeho 
vzniku shromažďovány cenné úřední do-
kumenty dánského státu, jako např. mapy, 

matriky narozených, zázna-
my ze sčítání obyvatel, ob-
chodní záznamy a jiné je-
dinečné dokumenty a spisy. 
Použitá speciální techni-
ka jemného rozprašová-
ní vody navíc minimalizu-
je následné poškození ne-
nahraditelných dokumentů 

způsobené hašením. Komplexní protipožár-
ní systém obsahuje čtyři ústředny požár-
ní signalizace a 344 inteligentních kouřo-

vých hlásičů, z nichž dva jsou nasávacího 
typu. Dále je zde 39 strategicky rozmístě-
ných tlačítkových hlásičů požáru. Součas-
ně s místnostmi pro ukládání dokumentů 
jsou sledovány také kanceláře a další pro-
story. Hasicí systém Sinorix H2O Gas pro 
místnosti určené k ukládání dokumentů 
zahrnuje čtrnáct hasebních zón s celkem 
160 tlakovými lahvemi s dusíkem a vodou. 
V prostorech výpočetního střediska jsou 
navíc instalovány dva systémy Sinorix N2. 
Všechny komponenty systému se spravu-
jí prostřednictvím nadstavbového řídicího 
bezpečnostního systému MM8000 od spo-
lečnosti Siemens.

  a
kt

ua
lit

y 


