Výtah z Vyhlášky č. 16/2016 Sb.
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
§ 2 Základní ustanovení

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) rezervovaným příkonem
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 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,
b) rezervovaným výkonem
1. hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny sjednaná v místě připojení k
přenosové soustavě v MW,
2. hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny sjednaná v místě připojení k
distribuční soustavě v MW, nebo
3. hodnota výkonu v MW sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy pro místo
připojení distribuční soustavy nebo sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy
pro místo připojení jiné distribuční soustavy,
c) místem připojení místo v přenosové nebo distribuční soustavě, v němž je zařízení
připojeno, a to přímo, prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím
přípojky a domovní instalace,
d) zařízením výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné elektrické
zařízení,
e) mikrozdrojem zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu
elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se
jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým
maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně,
f) 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
instalovaného výkonu výrobny elektřiny, 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,
g) instalovaným výkonem výrobny elektřiny součet jmenovitých výkonů všech
generátorů; v případě výroben využívajících solární panely součet jmenovitých
hodnot všech instalovaných solárních panelů.
Podmínky připojení zařízení k elektrizační soustavě
§3

(1) Podmínkami připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční
soustavě jsou
a) žádost o připojení,
b) studie připojitelnosti za podmínek podle § 6 a 7 a
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c) smlouva o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1).
1

) § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
§4

(1) Žádost o připojení se podává pro každé místo připojení zvlášť. Žádost o připojení
zařízení se podává
a) před výstavbou nebo připojením nového zařízení, s výjimkou mikrozdrojů
připojovaných k distribuční soustavě postupem podle § 16.
§6

(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 jehož připojení
žadatel žádá, bude mít vliv na provoz přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,
nebo
b) žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších.
§8

(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 a
i) povinnost přednostně připojit výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje k
přenosové nebo distribuční soustavě podle zákona o podporovaných zdrojích
energie2).
2

) § 7 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Nejsou-li dány důvody stanovené energetickým zákonem, pro které nelze zařízení
žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě připojit3), předloží
provozovatel distribuční soustavy žadateli do 30 dnů nebo v případě zařízení
připojovaného do napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů
od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti,
pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno, návrh smlouvy o připojení
nebo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. V případě zařízení
připojovaného do přenosové soustavy činí lhůta pro předložení návrhu smlouvy o
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připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení 90 dnů od podání úplné
žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo
zpracování studie připojitelnosti vyžádáno.
(5) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených energetickým zákonem 3),
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně
sdělí tuto skutečnost žadateli v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny
nízkého napětí do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do napěťové
hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů od podání úplné žádosti o
připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie
připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy zároveň uvede konkrétní důvody, pro které nelze zařízení
žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek,
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně
takovou skutečnost žadateli sdělí, včetně důvodů, pro které nelze zařízení za
požadovaných podmínek připojit, a předloží žadateli návrh smlouvy podle odstavce
4.
3

) § 24 odst. 10 písm. a) a § 25 odst. 10 písm. a) energetického zákona.

§9

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
rezervuje žadateli požadovaný výkon nebo příkon od okamžiku předložení návrhu
smlouvy podle § 8 odst. 4.
(3) Pokud žadatel nepřijme návrh smlouvy do 30 dnů pro připojení k napěťové
hladině nízkého napětí nebo do 60 dnů pro připojení k napěťové hladině vysokého
napětí a vyšších ode dne předložení návrhu smlouvy provozovatelem přenosové
soustavy nebo distribuční soustavy, rezervace výkonu nebo rezervace příkonu
zaniká.
Způsob stanovení podílu na oprávněných nákladech
§ 11

(1) Pokud žadatel podle této vyhlášky hradí náklady spojené s připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu v plné výši, lze do nákladů hrazených
žadatelem zahrnout pouze náklady podle odstavců 2 a 3.
(2) Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo
výkonu zahrnují nezbytně nutné vynaložené oprávněné náklady související s
pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,
které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem
připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo úpravy přenosové soustavy nebo
distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím
hodnotě příkonu nebo výkonu požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení
jeho zařízení.
(3) Do nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo
výkonu se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická
zaměření a ostatní bezprostředně související investiční náklady, včetně nákladů
přímo souvisejících s nabytím služebnosti, a úhrady ceny související s výstavbou,
úpravou nebo pořízením přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.
§ 14

Strana 3 z 5

Připojuje-li provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
odběrné elektrické zařízení zákazníka, kterému byla omezena nebo přerušena
dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru, přenosu nebo distribuce
elektřiny, hradí zákazník podíl na oprávněných nákladech ve výši
a) 1500 Kč při připojení na napěťové hladině nízkého napětí.
§ 16 Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

(1) Zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj na hladině nízkého napětí.
(2) Podmínkami připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě jsou
a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není
větší než hodnota limitní impedance podle odstavce 3,
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,
c) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o
připojení podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a
d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a
provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení 1),
přičemž rezervovaný výkon je roven nule.
(3) Žadatel zajistí změření impedance proudové smyčky v místě připojení k
distribuční soustavě podle české technické normy5) osobou s odbornou
způsobilostí6). Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro
zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší
nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném
místě pouze za podmínek podle § 3 odst. 1.
(4) Žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o
připojení podává žadatel provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenu
smlouvu o připojení. Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení ve
zjednodušeném režimu jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce. Součástí žádosti
je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.
(5) Provozovatel distribuční soustavy posoudí úplnost údajů uvedených v žádosti
podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Nejsou-li údaje úplné nebo
v souladu s požadavky odstavce 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 dnů od obdržení úplné žádosti o
uzavření smlouvy o připojení.
§ 19 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
2. Vyhláška č. 81/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách
připojení k elektrizační soustavě.
§ 20 Účinnost
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Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
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