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VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2010,

kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Změna vyhlášky č. 51/2006 Sb.,
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení
k elektrizační soustavě, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výro-
ben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst
zákazníků k elektrizační soustavě a způsob stanovení
podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu.“.

2. V § 2 písm. a) bodě 1 se čárka za slovem „za-
pojení“ zrušuje.

3. V § 2 písm. a) bodě 2 se za slovo „odběrné“
vkládají slova „místo nebo předávací“.

4. V § 2 písmeno b) zní:

„b) rezervovaným výkonem

1. hodnota připojovaného výkonu výrobny elek-
třiny v předávacím místě přenosové soustavy
v MW v základním zapojení snížená o hodnotu
vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny
nebo na výrobu elektřiny a tepla,

2. hodnota připojovaného výkonu výrobny elek-
třiny v předávacím místě distribuční soustavy
v kW snížená o hodnotu vlastní spotřeby elek-
třiny na výrobu elektřiny, nebo

3. hodnota výkonu v MW sjednaná s provozova-
telem přenosové soustavy pro předávací místo
distribuční soustavy nebo sjednaná s provozo-
vatelem distribuční soustavy pro předávací
místo jiné distribuční soustavy,“.

5. V § 2 se písmena c) a e) včetně poznámky pod
čarou č. 1 zrušují.

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

6. V § 2 písm. d) se za slovo „odběrné“ vkládá
slovo „elektrické“.

7. V § 2 písm. e) se slova „výrobny elektřiny nebo
jiného“ zrušují.

8. § 3 a 4 včetně nadpisů a poznámek pod čarou
č. 1 a 2 znějí:

„§ 3

Podmínky připojení zařízení žadatele
k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Podmínkami připojení zařízení žadatele k pře-
nosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou

a) podání žádosti o připojení,

b) předložení studie připojitelnosti za podmínek po-
dle § 4a,

c) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem
a provozovatelem přenosové soustavy nebo pro-
vozovatelem distribuční soustavy nebo změna stá-
vající smlouvy o připojení1).

(2) Žadatel podává pouze žádost o uzavření
smlouvy o připojení nebo změnu stávající smlouvy
o připojení, pokud nedochází ke změně technických
podmínek připojení při

a) změně držitele licence provozujícího zařízení bez
přerušení připojení výrobny elektřiny k přenosové
soustavě nebo distribuční soustavě, nebo

b) nahrazení nebo úpravě výrobny elektřiny, kdy ne-
dochází k překročení stávající sjednané výše rezer-
vovaného výkonu při zachování standardních
podmínek přenosu nebo distribuce elektřiny.

(3) Při první změně dodavatele elektřiny se při
uzavírání smlouvy o připojení postupuje podle Pravidel
trhu s elektřinou2), které stanovují termíny a postup při
změně dodavatele elektřiny.

(4) Úhrada podílu na nákladech spojených s připo-
jením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo vý-
konu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) se
neuplatňuje v případech podle odstavce 2 nebo 3 nebo
byl-li podíl na oprávněných nákladech již uhrazen ji-
nou fyzickou nebo právnickou osobou. To neplatí, po-
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kud uplynula doba rezervace příkonu podle § 7 odst. 7
až 9.

(5) Žádá-li o připojení žadatel, který je souběž-
ným držitelem licencí na distribuci elektřiny a výrobu
elektřiny, má se za to, že žádá o připojení distribuční
soustavy, pokud se technickou dokumentací nepro-
káže, že připojované zařízení má charakter výrobny
elektřiny. Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou,
který je souběžným držitelem licencí na distribuci elek-
třiny a výrobu elektřiny, již připojeno k přenosové
soustavě nebo distribuční soustavě, má se za to, že je
připojena distribuční soustava, pokud se technickou
dokumentací neprokáže, že připojené zařízení má cha-
rakter výrobny elektřiny.

(6) Výrobnu elektřiny je rovněž možné připojit
v odběrném místě. O připojení výrobny elektřiny v od-
běrném místě žádá zákazník. Při připojování výrobny
elektřiny do předávacího místa jiné výrobny elektřiny
se postupuje jako v případě připojení výrobny elektřiny
v odběrném místě.

(7) Žádá-li o připojení k přenosové soustavě nebo
distribuční soustavě žadatel, který je držitelem licence
na distribuci elektřiny nebo licence na výrobu elektři-
ny, rezervuje se pro předávací místo rezervovaný pří-
kon i rezervovaný výkon.

§ 4

Žádost o připojení zařízení
k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Žádost se podává pro každé odběrné nebo
předávací místo zvlášť. Žádost o připojení zařízení ža-
datele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
se podává

a) před výstavbou nebo připojením nového zařízení,

b) před zvýšením rezervovaného příkonu nebo vý-
konu stávajícího připojeného zařízení,

c) před změnou charakteru odběru podle přílohy č. 7
k této vyhlášce,

d) v případě změny druhu výrobny elektřiny,

e) v případě změny místa připojení výrobny elek-
třiny k přenosové soustavě nebo distribuční sou-
stavě.

(2) Náležitosti žádosti o připojení výrobny elek-
třiny nebo její části k přenosové soustavě nebo distri-
buční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vy-
hlášce.

(3) 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) od 30 kW do 5 MW včetně územně plánovací

informace o podmínkách vydání územního roz-
hodnutí, ze které je zřejmé, zda je výstavba vý-
robny elektřiny v souladu s územně plánovací do-
kumentací,

b) nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a vý-
robny elektřiny připojované k přenosové soustavě
územně plánovací informace o podmínkách vydání
územního rozhodnutí,

c) nad 0,5 MW harmonogram přípravy výstavby vý-
robny elektřiny.

(4) Harmonogram přípravy výstavby výrobny
elektřiny obsahuje seznam rozhodnutí, stanovisek a vy-
jádření orgánů veřejné správy a předpokládané termíny
jejich vydání, zejména pokud jde o závěry zjišťovacího
řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, umístění
stavby, integrované povolení, povolení stavby a kolau-
dační souhlas, která jsou nezbytná k realizaci výstavby
výrobny elektřiny.

(5) Náležitosti žádosti o připojení zařízení distri-
buční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční
soustavě jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(6) Náležitosti žádosti o připojení odběrného
elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo distri-
buční soustavě z napěťové hladiny zvlášť vysokého na-
pětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí jsou
uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Náležitosti žádosti o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí jsou uvedeny v příloze č. 4
k této vyhlášce.

1) § 50 odst. 3 energetického zákona.
2) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,

zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou
a provedení některých dalších ustanovení energetického zá-
kona, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 4a

Studie připojitelnosti

(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo-
zovatel 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 spolehlivost provozu přenosové soustavy
nebo distribuční soustavy, nebo

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

(2) Žádá-li žadatel o připojení distribuční sou-
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stavy k přenosové soustavě nebo o zvýšení rezervova-
ného příkonu nebo výkonu v předávacím místě mezi
distribuční a přenosovou soustavou, zajišťují zpraco-
vání studie připojitelnosti společně provozovatel pře-
nosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy.

(3) Předmětem studie připojitelnosti výrobny
elektřiny nebo odběrného elektrického zařízení je po-
souzení očekávaných vlivů připojení zařízení na spole-
hlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční
soustavy. Předmětem studie připojitelnosti distribuční
soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční sou-
stavy k jiné distribuční soustavě je dále posouzení mož-
ných variant požadovaného připojení z hlediska jejich
nákladovosti.

(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo-
zovatel distribuční soustavy může vyžádat zpracování
studie připojitelnosti do 30 dnů od podání žádosti o při-
pojení. Zároveň musí vymezit požadovaný rozsah stu-
die připojitelnosti.

(5) Požádá-li žadatel provozovatele přenosové
soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy
o podklady pro zpracování studie připojitelnosti nej-
později do 30 dnů po obdržení žádosti o její zpraco-
vání, provozovatel přenosové soustavy nebo provo-
zovatel distribuční soustavy poskytne žadateli pod-
klady nezbytné pro zpracování studie připojitelnosti
do 15 dnů od jejich vyžádání. Nepožádá-li žadatel pro-
vozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele dis-
tribuční soustavy o podklady pro zpracování studie
připojitelnosti do 30 dnů po obdržení žádosti o její
zpracování, provozovatel přenosové soustavy nebo
provozovatel distribuční soustavy žádost o připojení
neposuzuje.

(6) Nevyžádá-li provozovatel přenosové soustavy
nebo provozovatel distribuční soustavy zpracování stu-
die připojitelnosti ve lhůtě podle odstavce 4 nebo ne-
poskytne-li žadateli podklady nezbytné pro zpracování
studie připojitelnosti, má se za to, že zpracování studie
připojitelnosti nevyžaduje.

(7) Žadatel o připojení zařízení k distribuční sou-
stavě předá provozovateli distribuční soustavy studii
připojitelnosti do 90 dnů ode dne, kdy provozovatel
distribuční soustavy předal žadateli podklady nezbyt-
né pro zpracování studie. Žádá-li žadatel o připoje-
ní zařízení k přenosové soustavě, předá žadatel provo-
zovateli přenosové soustavy studii připojitelnosti do
180 dnů ode dne, kdy provozovatel přenosové soustavy
předal žadateli podklady nezbytné pro zpracování stu-
die, pokud se žadatel s provozovatelem přenosové sou-
stavy nedohodnou jinak.

(8) Není-li studie připojitelnosti zpracována v roz-
sahu vymezeném provozovatelem přenosové soustavy
nebo provozovatelem distribuční soustavy, může pro-

vozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel dis-
tribuční soustavy vyžádat její doplnění nebo rozšíření.
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy může vyžádat doplnění nebo roz-
šíření studie připojitelnosti nejpozději do 30 dnů od
předání studie připojitelnosti.

(9) Vyžádá-li provozovatel přenosové soustavy
doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti, předá ža-
datel doplněnou nebo rozšířenou studii připojitelnosti
do 90 dnů ode dne, kdy obdržel vyžádání provozova-
tele přenosové soustavy, nedohodnou-li se jinak. Pro
zpracování a předání nové studie připojitelnosti se od-
stavec 7 použije obdobně.

(10) Vyžádá-li provozovatel distribuční soustavy
doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti, žadatel
předá doplněnou nebo rozšířenou studii připojitelnosti
do 30 dnů ode dne, kdy obdržel vyžádání provozovate-
le distribuční soustavy. Pro zpracování a předání nové
studie připojitelnosti se odstavec 7 použije obdobně.“.

10. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3
zní:

„§ 5

Posuzování žádosti o připojení zařízení
k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo-
zovatel 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 a

g) limity připojitelného výkonu do elektrizační sou-
stavy stanovených provozovatelem přenosové
soustavy.

(2) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žá-
dosti o připojení, vyzve provozovatel přenosové sou-
stavy nebo provozovatel distribuční soustavy žadatele
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o do-
plnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a sta-
noví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upo-
zorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném
rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována.

(3) Byl-li žadatel vyzván k doplnění poskytnutých
údajů podle odstavce 2 a žadatel tak neučinil, provozo-
vatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
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soustavy žádost neposuzuje. Tuto skutečnost sdělí ža-
dateli bez zbytečného odkladu.

(4) Nejsou-li dány důvody stanovené energetic-
kým zákonem, pro které nelze zařízení žadatele k pře-
nosové soustavě nebo distribuční soustavě připojit3),
předloží provozovatel distribuční soustavy žadateli do
30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do na-
pěťové 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 ná-
vrhu smlouvy o 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.
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy určí v návrhu smlouvy o smlouvě
budoucí o připojení nebo smlouvy o připojení lhůtu
pro přijetí návrhu smlouvy v délce 30 dnů, jedná-li se
o připojení zařízení k napěťové hladině nízkého napětí,
nebo 60 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napěťové
hladině vysokého napětí nebo vyšších.

(5) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodů
stanovených energetickým zákonem3), provozovatel
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční sou-
stavy písemně sdělí tuto skutečnost žadateli do 30 dnů
od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne pře-
dání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování stu-
die připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové
soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy záro-
veň uvede konkrétní důvody, pro které nelze zařízení
žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele při-
pojit za jiných podmínek a z obsahu žádosti nebo
z okolností, za nichž byla žádost podána, lze předpo-
kládat, že žadatel bude mít na takovém připojení zájem,
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy písemně takovou skutečnost ža-
dateli sdělí, včetně důvodů, pro které nelze zařízení
za požadovaných podmínek připojit, a předloží ža-
dateli návrh smlouvy podle odstavce 4.

(6) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se
uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení ža-
datele vyžaduje stavebně technická opatření v přeno-
sové soustavě nebo distribuční soustavě, jejichž reali-
zace vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo
územní souhlas podle stavebního zákona.

(7) Je-li pro posouzení žádosti o připojení ne-
zbytné provést měření nebo u sítě o napětí 110 kV
ověření chodu sítě, prodlužuje se termín podle od-
stavce 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 prodlou-
žení lhůty informuje provozovatel přenosové soustavy
nebo provozovatel distribuční soustavy žadatele nej-
později do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o připo-
jení.

(8) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo-
zovatel distribuční soustavy navrhne připojení zařízení
tak, aby technické provedení připojení zařízení vychá-
zelo z plánovaného rozvoje soustavy při současném
zohlednění zájmu žadatele na minimalizaci nákladů na
připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distri-
buční soustavě.

(9) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo-
zovatel distribuční soustavy rezervuje žadateli požado-
vaný výkon nebo příkon od okamžiku předložení ná-
vrhu smlouvy podle odstavce 4.

(10) Pokud žadatel nepřijme návrh smlouvy do
30 dnů pro připojení k napěťové hladině nízkého napětí
nebo do 60 dnů pro připojení k napěťové hladině vy-
sokého napětí a vyšších, rezervace výkonu nebo rezer-
vace příkonu zaniká.

3) § 24 odst. 10 písm. a) a § 25 odst. 11 písm. a) energetického
zákona.“.

11. V § 6 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:

„(1) Krátkodobým připojením se rozumí připo-
jení prozatímního zařízení podle české technické
normy4) k distribuční soustavě na dobu určitou.

4) ČSN 33 2000-1.“.

12. V § 6 odst. 3 se slova „vydávání stanoviska
k žádosti o“ zrušují a slova „ustanovení § 5“ se na-
hrazují slovy „§ 4 až 5 a § 7“.

13. V § 6 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou
„Podíl na oprávněných nákladech podle § 10a se ne-
hradí.“.

14. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Po ukončení smlouvy o připojení zaniká re-
zervace příkonu; § 7 odst. 7 až 9 se nepoužijí.“.

15. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vznikne-li z důvodu realizace krátkodobého
připojení k distribuční soustavě potřeba navýšení rezer-
vovaného příkonu v předávacích místech mezi distri-
buční soustavou, ve které k realizaci krátkodobého při-
pojení došlo, a jinou distribuční soustavou, postupuje
se podle odstavce 4.“.

16. § 7 včetně nadpisu zní:
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„§ 7

Připojení zařízení žadatele
k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

(1) Připojení zařízení žadatele k přenosové sou-
stavě nebo distribuční soustavě se uskutečňuje na zá-
kladě smlouvy o připojení.

(2) Smlouva o připojení jednoho žadatele může
zahrnovat více odběrných nebo předávacích míst, po-
kud je každé z nich ve smlouvě samostatně uvedeno.

(3) Žadatel hradí zálohu na podíl na oprávněných
nákladech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a to ve
výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákla-
dech, nejvýše však 50 000 000 Kč. Žadatel uhradí zá-
lohu na podíl na oprávněných nákladech do 15 dnů ode
dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy
o smlouvě budoucí o připojení.

(4) Neuhradí-li žadatel zálohu na podíl na opráv-
něných nákladech podle odstavce 3 ani v dodatečné při-
měřené lhůtě poskytnuté provozovatelem přenosové
soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy
a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy z tohoto důvodu ukončí smlouvu
o připojení nebo smlouvu o smlouvě budoucí o připo-
jení, rezervace výkonu nebo rezervace příkonu záni-
kem smluvního vztahu zaniká.

(5) Nevyžaduje-li připojení zařízení žadatele pro-
vedení stavebně technických opatření v přenosové sou-
stavě nebo distribuční soustavě, sjednají provozovatel
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční sou-
stavy a žadatel termín připojení výrobny elektřiny vy-
užívající sluneční záření tak, aby výrobna elektřiny byla
připojena nejpozději do 180 dnů ode dne uzavření
smlouvy o připojení, v případě výrobny elektřiny vy-
užívající sluneční záření s instalovaným výkonem nad
30 kW do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o připo-
jení.

(6) Pokud žadatel ve lhůtách podle odstavce 5
prokáže, že přes veškeré vynaložené úsilí nedošlo ve
sjednaném termínu připojení k realizaci výrobny elek-
třiny z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na
jeho vůli, provozovatel přenosové soustavy nebo pro-
vozovatel distribuční soustavy sjedná s žadatelem pro-
dloužení termínu připojení o nezbytně nutnou dobu.

(7) Je-li sjednáno snížení hodnoty hlavního jističe
před měřicím zařízením na hodnotu nižší, než odpoví-
dá rezervovanému příkonu místa připojení zařízení zá-
kazníka po dobu delší než 24 měsíců, snižuje se hod-
nota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

(8) Pokud po dobu 60 měsíců od termínu poslední
změny rezervovaného příkonu nedošlo ke sjednání re-
zervované kapacity ve výši alespoň 90 % rezervova-

ného příkonu, hodnota rezervovaného příkonu se sni-
žuje na hodnotu, která je dána nejvyšší sjednanou veli-
kostí rezervované kapacity v období 60 měsíců od po-
slední změny rezervovaného příkonu.

(9) V případě zániku smlouvy o přenosu nebo dis-
tribuci elektřiny trvá rezervace příkonu pro stávající
místo připojení po dobu 60 měsíců ode dne zániku
smlouvy. Jestliže smlouva o přenosu nebo distribuci
elektřiny nebyla uzavřena do 60 měsíců od termínu
připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace
příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení
zaniká.“.

17. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Náklady spojené s připojením zařízení
k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu

(1) Pokud žadatel podle této vyhlášky hradí ná-
klady spojené s připojením a se zajištěním požadova-
ného příkonu nebo výkonu v plné výši, lze do nákladů
hrazených žadatelem zahrnout pouze náklady podle
odstavců 2 až 4.

(2) Náklady spojené s připojením a se zajištěním
požadovaného příkonu nebo výkonu zahrnují ne-
zbytně nutné vynaložené oprávněné náklady související
s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové sou-
stavy 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 za-
jišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím
hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadate-
lem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení.

(3) Do nákladů spojených s připojením a se za-
jištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se za-
hrnují náklady na pořízení projektové dokumentace,
geodetická zaměření, věcná břemena a ostatní bezpro-
středně související investiční náklady a poplatky na vý-
stavbu, úpravu nebo pořízení přenosové soustavy nebo
distribuční soustavy.

(4) Do nákladů spojených s připojením a se za-
jištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se neza-
hrnují náklady související s pořízením, výstavbou nebo
úpravami přenosové soustavy nebo distribuční sou-
stavy, které svým rozsahem přesahují nezbytně nutnou
míru odpovídající hodnotě příkonu nebo výkonu, po-
žadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení
jeho zařízení.

(5) Výstavba a úprava přenosové soustavy je vy-
mezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbliž-
šího místa v přenosové soustavě, kde je nebo by po
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provedení nezbytných úprav v soustavě byl k dispozici
požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.

(6) Výstavba a úprava distribuční soustavy je vy-
mezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbliž-
šího místa v distribuční soustavě na shodné napěťové
hladině, kde je nebo by po provedení nezbytných
úprav v soustavě byl k dispozici požadovaný rezervo-
vaný příkon nebo výkon.“.

18. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.

19. § 10 včetně nadpisu zní:

„§ 10

Podíl žadatele o připojení zařízení
k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

na oprávněných nákladech

(1) Podíl žadatele na oprávněných nákladech se
vypočítá jako součin měrného podílu podle přílohy
č. 6 k této vyhlášce a žadatelem požadovaného rezer-
vovaného příkonu nebo výkonu.

(2) V případě připojování výrobny elektřiny k pře-
nosové soustavě nebo distribuční soustavě hradí vývo-
dové vedení do místa připojení žadatel v plné výši.

(3) Je-li souběžně rezervován příkon a výkon jed-
noho 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 nákla-
dech.“.

20. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 10a

Opětovné připojení zařízení
k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

Připojuje-li provozovatel přenosové soustavy
nebo provozovatel distribuční soustavy odběrné elek-
trické zařízení zákazníka, kterému byla omezena nebo
přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného
odběru, přenosu nebo distribuce elektřiny, hradí zákaz-
ník podíl na oprávněných nákladech ve výši

a) 1 500 Kč při připojení na napěťové hladině nízkého
napětí,

b) 3 500 Kč při připojení na napěťové hladině vyso-
kého napětí nebo vyšších.“.

21. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Zvláštní požadavky žadatele
o připojení zařízení k přenosové soustavě

nebo distribuční soustavě

(1) Žádá-li žadatel o připojení nad rámec stan-
dardních připojení zařízení nebo žádá-li o specifický
způsob stavebního nebo technického provedení připo-
jení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční
soustavě, hradí žadatel oprávněné náklady spojené s rea-
lizací nadstandardního připojení nebo specifického sta-
vebního nebo technického provedení připojení v plné
výši.

(2) Rezervovaný příkon na hladině nízkého napětí
je možné převádět v rámci jedné nemovitosti nebo více
sousedících nemovitostí, jen pokud je to technicky
možné a realizace převodu rezervovaného příkonu ne-
vyvolá dodatečné náklady související s pořízením, vý-
stavbou nebo úpravami distribuční soustavy. Obdobně
se postupuje při převodu rezervovaného příkonu na
hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí v rámci
jedné uzlové oblasti příslušné napěťové hladiny.

(3) Žádá-li žadatel o připojení zařízení na jiné na-
pěťové hladině, než ke které je zařízení připojeno, a po-
žadovaná změna připojení není vynucena změnou tech-
nických podmínek připojení, hradí žadatel náklady na
oprávněných nákladech spojené s touto změnou v plné
výši. V takovém případě se do výše původního rezer-
vovaného příkonu nebo výkonu nehradí podíl na
oprávněných nákladech podle § 10. Ustanovení § 7
odst. 7 až 9 se nepoužijí.“.

22. V nadpisu § 12 se slovo „domácnostem“ zru-
šuje.

23. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(3) Pro posouzení, zda se jedná o elektrickou pří-
pojku v zastavěném nebo mimo zastavěné území podle
stavebního zákona5), je rozhodující umístění připojo-
vané nemovitosti.

5) § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.“.

Sbírka zákonů č. 81 / 2010Částka 29 Strana 967



24. Přílohy č. 1 až 6 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Sbírka zákonů č. 81 / 2010Strana 968 Částka 29



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.
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25. Doplňuje se příloha č. 7, která zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dobu závaznosti stanoviska k žádosti o připo-
jení vydaného podle vyhlášky č. 51/2006 Sb. nelze pro-
dloužit.

2. Požádal-li žadatel přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky o uzavření smlouvy o připojení a lhůta
pro uzavření smlouvy o připojení neuplynula přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, provozovatel pře-
nosové soustavy předloží žadateli do 60 dnů nebo pro-
vozovatel distribuční soustavy do 30 dnů návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo návrh
smlouvy o připojení v souladu s touto vyhláškou a sta-
noviskem k žádosti o připojení vydaným podle vyhláš-
ky č. 51/2006 Sb.

3. Požádá-li žadatel v době závaznosti stanoviska
k žádosti o připojení zařízení po dni nabytí účinnosti
této vyhlášky o uzavření smlouvy o připojení, provo-
zovatel přenosové soustavy předloží žadateli do 60 dnů
nebo provozovatel distribuční soustavy do 30 dnů ná-
vrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo návrh
smlouvy o připojení v souladu s touto vyhláškou a sta-

noviskem k žádosti o připojení vydaným podle vyhláš-
ky č. 51/2006 Sb.

4. Došlo-li k prodloužení doby závaznosti stano-
viska k žádosti o připojení podle § 5 odst. 5 vyhlášky
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky
a prodloužená doba závaznosti stanoviska trvá za účin-
nosti této vyhlášky, žadatel požádá v době závaznosti,
nejpozději však do 3 měsíců po nabytí účinnosti této
vyhlášky, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o při-
pojení nebo návrh smlouvy o připojení v souladu
s touto vyhláškou. Provozovatel přenosové soustavy
předloží žadateli do 60 dnů nebo provozovatel distri-
buční soustavy do 30 dnů návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o připojení nebo návrh smlouvy o připojení
v souladu s touto vyhláškou a stanoviskem k žádosti
o připojení vydaným podle vyhlášky č. 51/2006 Sb.
Nepožádá-li žadatel o uzavření smlouvy v souladu
s tímto ustanovením, rezervace příkonu nebo výkonu
zaniká.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2010.

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.
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82

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 24. března 2010

o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 54 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 17. dubna 2010 opakované hlasování do
zastupitelstva obce:

obec okres kraj

Kunějovice Plzeň-sever Plzeňský

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.
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ského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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