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PREDMLIIVA
Cíl€m tohoto dokumentu Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS) je vlpracovat a zveřejnit

předpisy, které stanoví minimální technické, plánovací, provozrú a informačni poádavky pro připojeni uávatelů
k D§ a pŤo jojí uávání. PPD§ pňtom yy§házej i zE zákona č. 45El2000 Sb. _ o podmínkách podnikání a o výkonu
st{tí sprály v energďických odvěMch a o zrrrěně něktených ákonů @nergetického ákona - F-Z) íLl] a
z navazujících vyhlášek Minist€rstva průmyslu a obchodu ČR (MPo) a Energďického regulačního ťrřadu
(ERU), specifikujících provádění některých u§tanovení EZ v elektroenergetice (zejmérra Vyhlráška o
podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační sou§tavě [L2], vyhláška o kvalitě dodáYek el€kířiny a
souvisejicích služeb Y el€lftroenergetice [L8], Vyhláška o dispečerském iádu Es ČR [L4], vyhtáška o postupu
v připadě hrozícfuo nebo sávajicího stavu nouz€ v elektroenergetice [L3], Vyhláška lrterou se stanovl
podíobnosti měření elekffiny a předávání technických údajů [L5], Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro
organizoYání trhu s elektřinou a ásady tvorby cen za činnosti operátoía trhu p7], vyhláška kterou se stanoví
podmínky pfipojení a dodávek elekťiny pro koneěné zl.lclaniky [L9]), které se na PPDS odvolávají a ukládají
jim podrobně specifikovat urěené požadavky.

PPD§ byla koncipována především v ájmu užvatelů DS jako komplexní materiál, poslq,tující
souhrrrně všechny potřebné inforrnace bez nutnosti pracovat § mnoha souvisejícími prár,rrími, technickými a
datšími podklady. Proto jsou v PPDS uvedeny definice odborných pojmů a některé citace z EZ i vyhlášek MPO
a ERU, nezb)ólé pro ucelené podáni a lrysvětlení problematiky.

UŽvateli DS jsou v PPDS píovomvatel př€nosové soustavy (PP§) jako držtel licence na přenos
elekířiny, provozovatelé sousedních nebo lokálních Ds jako džitelé licence na disŤibuci elekťiny, výrobci jako
držitelé licence na \.ýŤobu elekťiny, obchodnícijako <lrátelé licence na obchod s elekřinou a koneční zákazúci.

Pravidla provozování distribučnich soustav navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy tak,
aby společně zajisťla průhledné a n€diskiminační podmínky pro poťebný rozvoj i spoleblivý provoz
elektrizační soustalry (E§) CR a dortr4vky elekťiny v poť§bné kvalitě. Dodržení požádavků PPDS je jednou z
podmínek pro pňpojení uživatcle k Ds. Jejich írčelem je zajistit, aby s9 provozovatel i každý uživatel DS
sprave-dlivě podíleli na udržování sítě v dobrých provozních podmínkách, byli schopni zabíánit vniku poruch
nebo omezitjejich šíření dále do soustaYy a byl tak zabezpečen stabilní provoz DS.

Vedle PPDS a PPP§ formalizují vúzhy meň provozovateli a uživateli DS ještě provozrí instrukce
dispečinků provomvatelů DS, vydávané podle Dispečerského řádu Es ČR. T}to dokumenty tvoří minimánl
soubor pravidel pro zajištění b€zpečnosti a spolehlivosti DS.

Zajištění pnůhlednosti pfuozeného monopolu PS, DS a nedislcirninace všech jejich uživatelů je nutné
v souvislosti s oteyír"ánim trhu s elek&inou a pro předcházení potencionílrrim konfliktrům m€zi joho účastniky.
Elektrizační soustava pňtom zistává z fyzikáltlě-technického hlediska jednotným a komplexrím systémem.
Píoto stanowjí PPDS 8 PPPS v technické a provoaí oblasti základní pravidl4 zajišťující nezbytnou spolupn{ci
a koordinaci mezi jerlnotliwými účastníry trhu s elekfiinou.

Tarn, kde se PPDS odvolávají na E! vyhlrášky MPO, ERÚ, PPPS a technickó předpisy (normy),
jedná se vždy o platné ztění těchto dokumentů.

PPDS a PPPS schvaluj€ ERÚ, kter,ý též řeši případné nejasnosti a spory.
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úvoo
Elektroenergaiku ČR předstawjí tyto htanl organizace:
- Čnps. a.s. (ČBPs), držtel licence na přenós elektřiny

Provozovatel distribuční soustavy ( PDS )
zajišťuje spoleblivé provomvání a rozvoj distribuční soustavy na území yymezeném licencí
- Proyozovat€l regionální distribuční soustaly distribuční soustav4 kteíá je přímo připojena k

přenosové soustavě,
Provozoyatel lokIílní distribuční soustavy (LDS)- dislibuční soustav4 klerá není přímo připojena k

přcno§ové sou§tavě
- Držitelé licence na v,.hobu elektřiny
- witolé licence na obchod s elekřinou
- Odběratelé s vlastní výrobou elekúiny pro krytí své spodeby.

Přenosoyá soustava @S) je vájemně propojený soubor vedení a zŇizení 400 kV, 220 kV a
vybraných vedení a zaílnni 1l0kV, slouácí pro zajištění přenosu elekťiny pro c€té území ČR a propojení
s elektrizačnírni soustavami sousedDich států, včetně systémů měňcí, ochranné, řídicí, zabezpďovací,
informační a telekomunikační techniky; přenosová soustavaje dizována a provozována ve veřejném ájmu.

Distribučnl soustayy (DS) jsou wzá,jernně propojené soubory vedqli a ařizgli 1l0kV (s wýjimkou
vybraných vedeni a zaíízrn| l l0 kV, která jsou součástí přenosové soustary) a vedení a zařizett1 o t:npěÁ
0,410,23 kv, 3 kv, 6 kv, t0 kv, 22 kv a 35 kv, slouácí k zajištění distribuce elekřiny na vymezených
územlcb CR, včefiě systémů měficí, ochranné, řídicí, zabezpoěovaci, informační a tolekomunikační techniky;
DS jsou ďizovány a provozovány ve veřejném ájmu.

Provozovatel DS je fyzcká ěi právnická osob4 která je drátelem licence na fistribuci elekfiiny; na
částech lyjmutých z y}mezenóho území provozovatole velké regioná,lní D§ mohou působit proyozoyat€lé
lokÁlních D§ s vlastrim vymezeným územím. Provozovatel DS odpovídá zajejí be4ečný a spolehlivý provoz
způsobem přiměřeným ochraně ávohiho prosťedí a zajejí rozvoj. Činí tak prosťednictvím svého aispóčintu
provozoyrtele D§ (pokud ho dídil) a svých provoznlch a rozvojor.ých útvaíu.

Provozovatel DS je povinen na vyrnezeném území di§tribuovat elekťinu konečným zákažnfuům,
připojit k D§ kaáého a umožnit distribuci elekřiny kaáému, kdo o to poádá a splňuje podmínky dané EZ,
jeho prováděcími lyhláškami a Pravidly provozování DS (dá,le jen PPDS). Místo a 4ůsob připojení k DS se
určí tak, aby nedošlo k přaížení nebo přelrročení parametrri ádného prvku sítě.

Další teclrnické a jiné předpoklady jsou obsaženy v následujících kapitolách Pravid€l provozovíní
Ds.

Posláním D§ je bezpečně a hospodrámě ásobovat odběratele elekřinou v požadovaném rnno*M a
kvalitě v daném čase a po§kytovaú distribuční služby uvnitř i vně soustavy píovozovatele DS. Kromě toho
zajišťuje systémové a podpůrnó služby na úrovni DS.

Pravidla provozování P§ (dále jen PPPS) deťrnují tecbnické aspek§r provoaních vaáů mezi
přovozovat€lem PS a všemi dalšíni uživateli připojenými k P§. Někteřá jeho ustanovení se váahují i na
výrobu elekfiiny ve výrobnách připojených do DS.

PPD§ definují tecbnické aspekty provozních vxahů mezi provozovatelem DS a všemi dalšími uživat€li
připojenými k DS. Ustanovení PPD§ jsou společná a zÁvamá pro všechny provomyatele a uávatele D§.
Kromě Pravidel provozování DS musí provozovat€lé D§ plait své áva*y vyplyvajici z licence, z ob€cných
právnich předpisů a z PPPS.

Protože PPPS specifikují všecbny technické aspekty poádavků na rožrraní mezi PS a DS, nejsoujř
v Pravídlech provozování DS páva a poyinnosti plovozovatele PS podrobně uváděny.

PPP§ a PPDS jsou nezbynrá k tomr1 aby spoleěně zajistila



provoz E§
- přiměřenou pralíicky dosažixelnou míru zab€zpečenosti odběratele el€křinou a kvaliÝ dodávek
- průhledná a nediskiminační pravidla přísfupu všech uživatelů k sítím.

PPDS však neobsahují úplně všecbny předpisy, lrteré mají uživatelé připojení k D§ dodržovat. Tito
uživát€lé musí dále respektovat i ostatní příslušné právní a technické normy, bezpočnostní pfudpisy, předpisy
poárni ochrany, ocbrany áyotního prosÉedí a předpisy pro dodávku elekffiny.

PPDS sestávají ze dvou hlavních částí:
- plánovacích a pfipojovacích předpisů pro D§
- provozních předpisů pro DS.

PPDS se vztahují na:
o provozovatele D§
o provozovatele P§
. provozovatele lokálních D§
r provozovatele výroben připojených do DS
. obchodníky § elektfinou
o konečné zíkaniky

Některé části PPDS se vztahují jerr na určité kategorie uživatelů D§, a 10 podle typu připojení nebo
charakteru uávání Ds. všichni uživatelé však musí znát a resp9ktovat ta u§tanovení pravidel, která se jich
týkají.

Plánovaci g připojovací předpisy pro DS poslrytnou uávatelům informace o standardech dodávky
elekťiny nabízené DS, o ásadáLch jejiho rozvoje i o techniclcých poádavcích, které musí kní pňpojenl
Uživatelé splilovat. Zvlášťjsou definovány požadavky na pňpojení \.ýŤoben. Dále umofiuje tato ěást pravidel
pfi§lušnému uživat€li á§kat od provozovatele DS přebled o distribučních a výrobních kapacitách, z:;llžen a
někteé další informace o Ds.

Přovozní přcdpisy přo DS obsahují provoz]í áleátosti, které ovlivňují uživat€le a vyžádují jeho
součimos| jako ustanovení o odhadech př€dpokládané poptávky, o plánování odstávek Ds a Yýrob€n, o
hlášenl provoztích aněn a událostí, o be4ečnosti zařízení D§ a o postupech pň mimořá<lných událostech.

Požadavky na poskltovtá,Lrú informací provozovateli DS ze stnny uživstelů jsou shmuty v předpisech
pro registraci údajů o soustrvě. Provozovatel DS je poťebuje zejmérra pro plánolání provozu a rozvoje D§.
Tylo informace jsou důvěmé a budou zpfisfupDěny pouze za okolností stanovených ve všeobecnýcb
podmínkách D§, uprawjících v Píavidlech provomvánl Ds především Zi,Lleátosti právní povahy.

Pfi provozování DS jsou provozovatelé DS povinni zajistit nedislrriminačni přístup kD§ všem
opnívněným uživstelům.

Uávání D§ může mít růzrrý charakter:

a) dodávku elekřiny do Ds (přes vsfupní místa pňpojení)
- zPS
- z vjrobny připojené do DS
- z jiné DS
- mezistálttí

b) dodávku elektřiny z DS do PS
c) odběr elekťiny z DS (přes výstupní místa připojeuí)

- k odběrateli
- do jiné DS
- mezistátrú

d) distribuci €l€kťiny po D§ mezi vstupními a \.ýstupními místy připojení

e) ajišéní systémoy,ých a podpůmých služeb (např. regulace výkonu a napětí), pohotovostních dodávek a
krytí spoťeby odběratele ze strany provozovatele DS tam, kde došlo k výpadku vlastního zdroje odběratele
nebo tento zdroj odběrateli nepostačuje nebo došlo k výpadku dodávky od smluurího dodavatele.

Pr avidla provoz ovóní distri bučníc h sous tav



Pravidla provozovffi distribuěních s ous trrv

typy §mluv mezi provozovat€lem
(defmované v [L7]), které případně uprawjí i tecbnické řešení míst připojení. Vždy však mu§í zajistit
dodržování příslŇných ustanovení PPDS. Pokud některý dnrh uávání DS předpokltidá současně i užvání
P§, musí uávat€l uzavřít smlouvu i s provozovatel€m PS a respektovat PPPS,

dr"hy

NÁzvosloví - xnÁrrÉ DEFINIcE vyBRÁN,fcH
oDBoR]\nfcH PoJMŮ

Bezpečnost próce

B€zpečnostní př€dpi§y

Bezpečnost zařízení DS

Běžná oprava

ČinnY vYton

Dirgram zatíž€ní

Dispečerské řízení PS, DS

Dispečink provozovatele DS

Dispečink provozovatele PS

Distribuce elektřiny

Distribuční soustava (DS)

opaťení 8 posfupy, chránící osoby obsluhující či pracující na zařízeních nebo
provádějící na nich zkoušky, před ohrožením zejména elektriclcým proudem

předpisy pro zajištění bezpečnosti prace

vlastnost DS neofuožDyat yotnebo zÁIďti osob, zvířat, majetek nebo životní
prosťedí při zajišťování dodávky elelclřiny a při zachováttí stanovených parametrů
v průběhu času v meách podle te.hnických podmínek

oprava prováděná po poruše zařízení nebo na základě vyhodnocení preventivní
údržby, zaměřená na zajištění a obnov€ní provozuschopného stavu zařízení

součin napětí, proudu a cosinu fázového úhlu mezi nimi ftW, MW)

časový průběh specifikovaného odebíraného výkonu (čirrného,jalového ...) během
sp€cifikoyané doby (den, týden ...)

řízení provozu P§, DS technickým dispečinkelr provozovaiele PS, DS,
definované Dispeěerským řádem E§ ČR

techniclcý dispečink, odpovídající za dispečerské řízení výroby a distribuce
elekfiiny v D§

technický dispďink, odpovídající za dispečerské řízení výroby a přenosu elekřiny
vPS a za dodržování pravidel uávání propojení s elektrizačními soustavami
sousedních sátů

doprava elekťiny D§

vájemně propojený soubor vedení a zašizrní l10kV (s výjimkou lybraných
vedeni a zŇlz:f,ítl l10kV, která jsou součásť př€nosové soustavy) a vedeni a
ařizeni o nryá10,4/0,23 kv 3 kv, 6 kv, I0 kv, 22 kv a 35 kV, slouácí k zajiš€ní
distribuce elekťiny na v5rmezeném úz€mí Č& včefirě systémů měňcí, ocbíanné,
řídicí, zabe4ečovací, informační a telekomunikační techniky; DS je ňimvána a
provozována ve veřejném ájmu

venkovní vedení nízkého napětí o délce 1000 m a větší

subjekt dodávající elebinu konečnému odběrateli

§zická či pná,vnická osob4 poóikající v elekfroenergetice na úrz€mí ČR na základě
státního souhlasrr' kterým je licence udělená ERÚ; licence se udělují na:
- výrobu elekťiny
- přenos elekťiny
_ distribuci elekřiny
- obchod s elekřinou

z^řírcnl,kleíé zařiná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické
stanici a mimo ui odbočením od vedení D§ směrem k odběíateli aje určeno

Dlouhé vedení nn

Dodavatel

Dřžit€l lic€nce

ElektrickÁ přípojka



Pravidla pr ovoz owiní distribučních loustav

Elektricl§á §tanic€

Elcktrizáční §ou§trva (Es)

Energeticlqý regulační úřad
(ERu

Energetický ákon (Ez)

Frekvenční odl€hčování

F'rekvenční plán

Generální oprava

Ilavarijní plán

Ilavaňjní zásoby

Hromadné dálkové ovládání
(IIDo)

Jalový výkon

Kompenzační prostředek

Kombinovaná výroba elektřiny
8 tepls

kondenzátorová baterie

Konečný zákemik

Kritérium N-l Ds

Kruhový tok

Kvalita dodávané elektňuy

soubor staveb a zařízení elektrizační soustaYy, který umoáuje tíansformaci,
kompenzaci, přeměnu n€bo př€uos a distribuci elektřiny, včetně prostředků
nezbytných pro zajištění jejioh provozu

vájemně propojený soubor zařízení pro výíobu přenos, transformaci a distribuci
elekťiny, včetně elekticIcých přípojek a přímých vedení, a systémy měřicí,
ochranné, řídicí, zabe4ečovací, informační atelekomunikační techniky

ú§řední správní úřad pro výkon regulace v energetice, vjehož působnostije
ochrana ájmů spoťebitelů a díátelů lic€nce v těch oblastech energďických
odvěM, kde není moátá konkurencq s cílem uspokojení všech přiměřených
poádavků na dod.ívku energií

ákon č. 458/2000 Sb. ze clne 28.11.2000 o podmínkách podnikání a o výkonu
státní spnívy v energetických odvětrdch a o zrrěně některýoh zákonů

automatické odepínání zatížeDí Y ávislosti na kmitočfu pomocí aekvenčních relé

prostředek k pfudcházení a řešení stavu nouze spojeného s havarijní aněnou
kmitočtu přerušeDlm dod.ívek elektřiny odběratelům a odpojováním výroben
elekťiny od sítě převážně působením frekvenčních relé

jmenovitě plánovaná oprala prováděná na ákladě vyhodnocení stavu zařízení,
zaměřená na obnoverú provozrrschopného sta!,u a píodloužení technické ávotnosti
aiízeú

soubor plánovaných opafierú k pfudcházení a odvnicení stavu nouze a k rychlé
likvidaci tohoto staw

vybrané clruhy materiálů, náfuadních dílů, provoaních hmoi ap., jejicM pořízsní,
řízení pohybu i spoťebajsou podřízeny zvláštrúmu reámu s obledem najejich
význam pň zajišťováni spolehlivosti provozu D§

soubor zařízení slouácí k řízení elektrických spoťebičů, měření, případně jiným
službán s vyržitím přenosu řídících signálů tónovým kmitočtem po sitích DS

součin napětí, proudu a sinu fázového úhlu mezi nimi ftVAr, MVAr)

zařízení určené výhradrrě k výrobě nebo spořebě jalového výkonu

výroba elektřiny, která vzriká současně při výrobě tepla pro tecbnologické účely
nebo pro vyhípění, pňčemž výroba elekťiny muže mít růzrý stupeň ávislosť na
výrobě tepla

kompenzační prostředek použvaný k výrobějalového výkonu

$zická či pnívnická osoba odebír4jící elekřinu pro vlastní uátí.

schopnosl D§ udížď param€try normálniho stavu po výpadkujednoho prvku v síti
1 10 kV nebo stanici 110 kV/w (vedení, transformátor), přičemž můž dojít ke
knítkodobému lokálnlmu omezení nebo přerušení spoťeby

tok výkonu vyvolaný konfigurací zdrojů a sítí v propojených soustavách a
uzavírajícl se sousedními soustavami

píovoai hodnoty systémových veličin, garantované provozovatelem P§ a



Pravidla pr ov ozovóní distribuěních sousttlv

Mezisystémové propojení

Měřicí zařízeni

Místo připoieni

Neávislý výrobce

Nfuké napětí

Normální §tay

obchodnik s elektňnou

Obnova provozu

Obnovitelný zdroj

odběrrtel Ds, Ps

odběrnó rnísto

0dpovědný pracovnik

ochrany výrobny

Ochrany sítě

omezení sítě

op€útor trhu

oprávněný dksznik

o§trov

zařízení propojující dvě sousední soustary nebo obl&§ti řízení, yybav€né
§ystémem schopným měřit a předávat měřené údaje, zejména toky činného a
jalového výkonu

veškení zařízení pro měření, přenos a 4racovátú naměřeny'ch hodnot

místo v D§ stanoyené PDS ve stanovisku k ádosti o pňpojení; v tomto místě
elektřina do D§ vstupuje nebo z ní vystupuje

držitol licence na yiTobu elektřiny, kíerý ároveň neprovozrje distribuci elekířiny

napětí mezi ffuemi do 1000 V včetně; v ES ČRje jmenor'ité napětí soustavy
nid<ého napětí 400/230 V

stav soustaYy, kdyjsou všechny provoaní hodnoty systémoYých veličin
v dovolených meách, kdyje splněno pro vedení 1l0 kV a přípojnice stanic
110 kV/vn napájejících distribuční sítě kritórium N-l a v sítích vn a nn není pro
poruchu, revizi nebo údržbu omezena doprava elektřiny odběratelům nebo výrobcům

§zická či pn{vnická osoba nakupující elekřinu za účelemjejího prodeje, která je
držitelem licence na obchod s elektřinou

proces obnovení provozu po rozpadu soustavy nebo výpadku části sítě a obnovení
dodávky odběratelům a dodávky od výrobců

Y}uátelný zdroj energie, z něhož lze procesen přeměn áskat elekřinu, přičemž se
jeho energ€ticbý potenciál trvale a samovolně obnovuje přírodními procesy

ýzická či právnická osoba odebirající elekfiinu z D§ nebo PS

odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, včetně měřicích transfonnátoíů, na
souvislém pozemku, do kterého se uskuteěňuje dodávka elekfiiny ajehož odběrje
měř€njedním měřicím zařízením nebojiným způsobem na ákladě dohody;
souvislým pozemkem se rozumí i pozemek, který je přerušen veřejnou komunikací,
jestliže je splněna podminka technologické návazrrosti

praco\Ťlk pověfuný §Yým zaměstnavatelem provádět stanovené úkony související
s provozem D§; může to být odpovědný pracoltik

- provozovatele D§
- dodavatele - výrobce
- odběratele

s}stém ocbran yýrobny, zabraňujícíjejímu poškození a šíŤerú poruchy do PS nebo D§

systém ochían zaříz€ní provozovatele DS, užvatele D§ nebo provozovat€le P§,
zabraňující poškozÉní zařízení a dalšímu šíření poruchy do DS nebo P§

stay, kdy se dosábne distribuční kapacity ně}íerého prvku soustavy

právnická osoba zajišťující podle §27 EZ koordinaci nabídky a popLívky na trhu
5 elektřinou na území CR

§zická či právnická osoba, která má právo přísfupu k přenosové soustavě a
dislribučním soustayám za účelern volby dodavatele elekfiiny

část E§ elektricky oddělená od propojené sousta}y



P r av i dl a pr ov oz ov ání di s tr i buč níc h s ous t av

soustáYy
Ostrovní provoz zdroje

pilotní uzel

Plán obnovy provozu

Plán obŤsny proti šíření poruch

Plánování rozyoj€ D§

Podmín§l připojení k D§

Podpůřné §lužby

Poslrytovatel podpůrné služby

Pověření

Pravidla provozoYání
di§tribuční §oustávy cPDs)

Pravidla provozování přenosové
§ou§taYy (PPP§)

preyentivní údržba

Provozní diagram výrobny

Provozní in§trukc€ dispečinku
PDs, PPs

Provozovatel DS (PDS)

Provozovat€l Ps (PP§)

provozování Ds

provozováuí ps

předávaci místo

PřGnos €lektfiny

provoz zdroje, propoJ€ne

rozvodn4 ve kíeréje udržováuo sekundární regulací U/Q zadané napěť

souhm technicko - organizačnich opatření zajišťujícich uvedení soustavy do
normálního stavu po jejím úplném nebo ěastečném ro4adu

souhrn technicko - organizačních opaťení zajišťujících zabezpečenost provozu
soustavy

souhm čirurostí zajišťujících t€cbnicky i ekonomicky optimání íozvoj DS dle
přijatých standardů rozvoje DS ve vazbě na rozvoj všechjejích současných i
budoucích uávatelů

poclmlnky, které musí být splnény před připojením uávatele k DS, specifikované
|Q]aíL9]

činnosti fuzichých či právniclcých osob, j ejichž zařízení jsou připojena k E§, které
jsou určeny k zajištění systémových služeb

uživatel Ps n€bo D§, poskytující povinně nebo nabizející podpůrné služby na
ákladě dohody s proYozovat€lem Ps nebo D§

formální písemné pověření k provadění určených ukonů

soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících zisady působnosti
provozovatele a uávatelů DS, schválený ERÚ

soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujicích zásady působnosti provomvatele
a užiratelů PS, schválený ERÚ

soubm činností Zaměřený na u<lržení provozuschopného a bezTečného stavu
zařízení, který spočívá v pravidelně prováděrré kontrole stavu zařízení a
v provádění preventivních ásahů

grafické Yyjádření dovoleného provozního stavu \.ýTobny v ávislosti na činném a
jalovérn výkonu s rcspekbváním mitlních i vnějších orrreaní

písemný dispečenlcý pokyn dispďinku PDS, PP§ s dlouhodobější platností,
popisující čirmosti a řeší§í kompetenc€ v nírnci dispečerského řízení DS, P§

fuzická či právnická osob4 kteI,á je drátelem licence na disíibuci elekřiny; na
částech }ymezeného území proyozovat€le velké regionální D§ mohou působit
provozovatelé lokílních D§ (PLD§) s vlastnírn rymezeným územím a napďovou
úrovní

právnická osoba, ktenáje džitelem licence na přenos elekťiny

veškení činnost PDS související se zabe4ečením spolehlivé distribuce elekťiny;
provozování DSje ve váahu k dotčeným nemovitostem věcným břemenem

v€škerá činnost PP§ související se zabezpečením spolehlivého přenosu elelrtřiny;
provozování PS je ve vžahu k dotčeným nemovitostem věcným břemenem

místo styku mezi Ds a zařízením uávatele D§, kde elekřina do Ds vsfupuje nebo
z ní Yystupuje

doprava elekťiny přcnosovou soustavou včetně dopravy elektiny po mezistítních



Přeno§ová sou§tava (Ps) vájemně propojerrý soubor vedení a zařízsní 400 ký,220 kY a vybraných vedení a
zařízenl 110 kv, uvedených v příloze Pravidel provozovíní PS, slouáci pro
zajištění přenosu elekťiny pro celé území ČR a propojení s elektrizačními
soustavami sousedních sátů, včetrě systémů měřicí, ochranné, řídicí,
zabezpeěovací, informační a telekomunikaěni techniky; pienosová soustavaje
ňimvána a provozavála ve veřejném ájmu

zxlžrnl,které je možno odpojit pro dosažení výkonové rovnováhy buď
automaticky nebo na poádavek dispečinku provozovatele DS nebo PS

vedení elekřiny spojující výrcbnu elekřiny, která není pňpojena k přenosové
soustavě nebo k dis§ibučni soustavě, a odběmé mí§to, kteíé není elektric§,
propojerro s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavoq nebo elekřické
vedení zabezpečující přímé ásoboYání vlastnlch provomven v.foobce, jeho
ovládaných společností nebo oprávněných zíka.aníků, a není vlastněno
proYozoYatelem přenosové soustavy nebo provomyat€l€m distribuční soustavy.

činnost prováděná při dispečerském řízení DS, při které se zpracovává soubor
technicko - ekonomicIoých a organizačních opaťení v oblasti výroby, distribuce a
spoťeby elekťiny, jejímž cílemje zajištění spolehlivého a be4ečného provozu D§
pň respektování smlur.rúch vžahů mezi účastníky íhu s elekÉinou

plán snížení výkonu od€bíTaného odběrateli v souladu s vyhl{ášenými stupni
omezování spofieby podle [L3]

základní dokument pro provádění údržby technického zařízerrl PD§, příp. údržby
t€chnických zařízeníjiných uáyatelů DS, prováděné na základě smlwního vztahu

čirmost při di§peč€rském řízení D§ probíhající v re.ílném čase, při které se
uskutečňují záaěry stanovené přípravou provoar pň současném řešení vlivu
nepředvídaných provoalch událostí v Ps a D§

rydávání dispečelshých pokynů výrobnám k zajištění určitých hodnot čirrného a
jalového výkonu v dané době

vlrrávání prosťedků pouávaných v soustavě k ovlivňování velikosti a doby
odebíraného výkonu

lokální udrfuvání zadané velikosti napětí v pilotních uzlech a rozdělování
qráběnéhojalového l^ýkonu najednotlivé zdroje pracující do daného uzlu

směmice Ewopského parlamenfu a Rady 2003l54/EC llkajici se spolďných
pravidel pro rnitřní trh s elekřinou

D§jiného provozovatele, ktená umoáuje s danou DS přímé elekřické propojení a
synchronní provoz

komplexní vlastnost, tíeíá spočíyá ve schopnosť E§ zajistit dodávku elektřiny pň
zachování staírovených parametnů, především kmitočtrr, yýkonu a napětí v daných
mezích a v průběhu času podle t€chniclcých podmínek

hlavní charakteristiky napětí elektřiny, dodávané z DS v místech připojení
odběratelů (frekvence sítě, velikost napětí, rychlé zrrrěny napětí, poklesy napětí,
kátká a dlouhá přerušení napájení, dočasní přepětí o síťové frekvenci, přechodná
přepětí, nerymetrie, harmonická a meziharmonická napěť, napěti signálů a
standardy definované v [L8])

přerušitolné zstfiení

přlmé vedení

Příprava provozu I)S

Regulační plán

Říd preventivní údržby
PDs

Řízení provozu DS v reálném
čase

Řízení výroby

Řízení odběru

§ekundární regulace U/Q

Směrnice 2003/54/EC

§ousední distňbuční §oust{va

§polehlivo§t provozu

standardy dodívky z Ds

Pr avidla prov ozov óní distribučních soustaý



Pr avidla prov oz ovóní disťibuěních s oustqv

§tandardy provozování

§trndardy připojení

§tandardy rozvoje s provozu
Ds

stav nouze

sy§témové §lužby

útinit

Uávrtel DS

Vymezené území

Y;mucený provoz

Vypínací plán

Výkon na prahu výrobny

Výměna dat v reílném č.ase

Výpadek DS

Výpočct chodu sítě

výrobce elektřitry

Výrobná elektřiny

zabezpečelost provozu Ds

Zdánlivý výkon

POUŽITÉ, ZKRATKY
ASDŘ automatizovanýsystémdispečerskéhořízení

soubor ávaztých a na proYoz oblasti, j ej ichž
dorlržování se prokazuje monitorováním a kontrolou

soubor způsobů připojení odběrných zařízení a výroben k DS

soubor pravidel, ásad a limitů popisujících působnosti provozovatel€ D§ v oblasti
provozu a rozvoje

omezení nebo přerušenl dodávek elekťiny na celém území ČR nebo najejí ěá§ti
z důvodů a způsobem, uvedeným v EZ

činnosti PPS a PDS pro zajiš€ní spolehlivého provoan ES ČR s ohledem na
provoz v rámci propojených elektrizačních soustav

podíl činného a zdánlivého elektrického výkonu

subjekt, který vyrává služeb D§ a nebo ádá o připojení (ProYozovatel Ps,
píovozovatel sousední nebo lokální DS, výrobce elekřiny, obchodník s elekÉinou,
konečný zíkazník,)

oblast, v níž má drátel licence rra distribuci elektřiny povinnost distribuoyal
elekťinu konečným zá&azrikům a povinnost připojit každého odběralele, lí€rý o to
poádá a splňuje podmínky dané EZ a PPDS

provoz yýŤoben, nutný z technologickýctl síťových nebo prár.rúch důvodů

postup pro rychlé a kátkodobé přerušení dodávky elekťiny odběratelům qpnutím
vybraných vývodů v rozvodnách velrni vysokého napětí a vysokého napětí

výkon výrobny, nabízený výrobcem pro vyržiť v DS

tok informací mezi uživlteli DS r di§pečinkem proyozovat€le DS, využívaný pro
řízení provozu v reálném čr§e

stav, kdy celá DS nebo její wýaramná částje bez napětí

anáMcl(ý postup získrání velikosti a rozložení tolďr výkonů a napěťových poměrů
v ES projejí definovanou konfiguraci

lzická či právnická osob4 ktená vyrábí elekřinu aje drátelem licence na výrobu
elekřiny

ercrgeliuké zařizgli pro přeměnu rů:arých forem en€rgie na elelrťinu, zahrnující
tecbnologické zaňz€ní pro pfuměnu energie, stavební ěást a všechna nezbytrrá
pomoclá zaiizrní

schopnost DS zachovat normální stav po poruchách najodnotlivých zařízeních
v síti 1l0 kV a přípojnicích stanic 110 kV/vn podle kritéria N - 1

součin napětí a proudu (kVA, MVA)
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čn
Ds

ERÚ

Es

Ez
HDo

MPo
PDs

PLD§

PPD§

PPPs

PPs

Česká republika

distribučni soustava

Energ€ticl§ý l9gulační uřad

elektrizační soustaya

Energetichý zákon

hromadné dálkové ovládání

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

provozovatel distribuční soustaYy

provozovatel lokální distribuční soustavy

Pravidla provozování distribuční soustaly

Pravidla provozování přenosové soustavy

provozovatel přenosové soustavy

přenosová soustava

regionální energetická akciová společnost

flíd pleventi}Tí údržby

konečný zákazník

Ps
REAs

RPU

l§L
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vsEoBEc![E PODMII\KY PRo UZIVANI DISTRIBUC|I soUsTAvY

2.í PLATNoST

PPDS jsou obecně ávaanou normou, vymezující z^ady ? posfupy, kterými se řídí vztahy mezi
píovozovatelcm D§ a všemi uživateti DS. Legislativně doplňují Energeticlcý ákon a lyhlášky související
([L1 až L9D.

Obecná ávazrost Pravidel provozovíní DS vypíýr6 zEZ a z vyhlášek souvisejících. V kogentních
(tar. donucujících) ustanovenich Ez,lďerá odkazují přímo na ztění Pravidel provozování DS, tvoří tento
předpis sekundámí legislativu k EZ. V případec\ kdy odkazují na zrění Pravid€l proyozovíní DS vyhlášky
související s EZ, jedná se o terciáíní legislativu kEZ. Při polušení kogentních ustanovení Pravidel
proyozování DS hrozí tomu kdo ustanoveni porušil, sankce ze strany Sátní energetické inspekce ve smyslu
ustanovení § 90 - § 98 zákola ě.458/2000 Sb. rl platném zrrění ([L1]). Případně mohou porušení nebo
nesplrrění kogentních ustanoveni Pravidel provozování DS způsobit relatiyní či absolutní neplatnost
smluvních vztahů v energetickém odvětví, přičemž odpovědnost za způsobenou škodu tím není dotčena.

PPDS se budou vyvíjet podte požadavlni praxe a technických tendů. Kaáý výtisk PPDS obsahuje
znění platné k dafujeho vyóání. Pozdější zrněny budou vydávány posfupem uvedeným v časti 2.3 PPDS.

2.2 PŮSOBNOST ENERGET|CKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU VE
VZTAHU K PPDS

Energetický regulaění úř8d (D,RťD, ziízertý poďle § 17 Ez, chrání ájmy spoťebitelů § cílem
uspokojení všech přiměřených poáclavků na dodávku elekřiny.

ERÚ schvaluje návrh Pravidel provozování DS, předložrený provozovat€li DS. Diále ERťI

a) roáoduje případy, kdy nedojde k dohodě o uzalŤení smlouvy meá jerlnotlivými dfáteli licencí a popř. i
jejich ákamíky

b) roáoduje případy, kdy nedojde k dohodě o přístupu ťetích st,an

c) spolupracuje ve věc€ch rogulace se á§tupci odběratelů a konečných ákazríků.

Provráděcím právnírn předpisem stanoyí ERÚ mimo jiné:

- kvalitu dodávek a služeb
- podmínky připojení a dodávek pro konečné zíkazríky, které musí píovozovatel DS resp€kíovat.

2.3 KoMlsE PRo WoRBU A REVIZE PPDS

Provozovatelé D§ 4racovávají spolďný návrh Pravidel provozovíní DS a předk|ádají ho ERÚ ke
schváleni. Za tírn účelem ustaví Komisi pro tvorbu r revize PPDS, složeuou ze ástupců jednodivých PD§,
ktení bude nediskiminačně zajišťovat následující ěinnosti:

zpracování ná\Ťhu PPDS ajeho předloženi ERťI ke schválení
přezkoumávlání PPDS
přez,koumávóní všech návrhů dodatků k PPDS, které předloá MPo, ERÚ, herýkoliv provozovatel DS
nebo lrterýkoliv uávatel D§
zvďejňování doporučení k těm dodatkům PPD§, ktere komise áorlnotilajako pofiebné, vč. zdůvodněrtí

4íacov{íní dodatků k PPDS a stfiorlisek k jejich provádění i dodržování a jejich výkladu, pokud o to
poádá kterýkoliv uživatel DS
zvažováli,ktqé změny je v PPD§ nutné provést v důsledku wýskytu nepředvídaných okolností, o kterých
komisi uvědomil některý provozovatel či uživatel DS

a)
b)
c)

d)
e)

0
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Návrhy dodatkŮ nebo zněn PPDS, předložené uávateli nebo provozovateli D§, budou shromaždbvat
jednotliví, regionálně příslŇní členové komise.
Komise b.to porlněty n9jprve podrobí vniřní diskusi a potom je projedná se všemi dotěenými subjekty.
Nakonec je předloá ERU ke schválení.

Sídlajednotli\.ých člerrů komise budou zveřejněna spolu s PPDS. Jednání komise se bude konat
nej méně j ednou ročně, j inak vždy na podnět některeho jej ího člena.

2.4 NEPŘEDVÍDANÉ oKoLNosTl
Pokud nastanou okolnosti, které ustanovení Pravidel provozování DS nepředvídaji, zah ii

provozovatel DS konzultace se všemi zučastněnými uživ8teli s cílem dosáhnout dohody o dalším postupu.
Pokud nelze dohody dosáůnout, roáodne o dalším postupu provozovatel DS. Při roáodování berg pokud
moŽná, ohled na pořeby užiYat€Iů a roáodnutí musí být přiměřené okolnostem. Pokyny, které uživat€lé po
roáodnrrtí dostanou jsou pro ně ávazné, pokud jsou v souladu s technickými parametry soustaw uživateie,
regisfuovanými podle PPDS. Provozolztel Ds neprodleně uYědomí Komisi pro tvorbu a revize PPD§ o všech
takových nepředvidarrých okolnostech a pňjafých opaťeních. komise zíleátost posoudí a pňpadně po§toupí ERú.

2.5 zVEŘEJŇovÁHí lNFoRMAcí o MožNosTEcH DIsTRlBUcE

EZ v § 25 ukládá PDs zveřejňoYat informace o možpstech distribuce elektřiny vDS a
předpoklrádaném rozvoji D§.

Iaforrnace o moáDstech distribuce zahmuji údaje o volné distribuční kapa§itě v íůZrých obdobích rokq
příp. pro růzrré §py dní na

- vedeních 1l0 kV
- transformaci l10 kv/vn.

Iaformace o předpokládaném rozvoji DS zahmují údaje o plánované \.ýstavbě, případně ulmamlé
rekonstrukci tíansformovon 110 kV/vn, vedení 110 kV, důleáfých vedení a rozvoden vrl, a to nejméně na
období pěti let .a to včetně současných a výhledových yelikostí zlaator.ých proudů.

Informace o moáDstech distribucejsou aktualizovány průběžně, informace o piedpokládaném rozvoji
jednou ročně. Jsou veřEně přísfupné na int€řnetové rdre§e, kterou pío tento účel PD§ zřídil a zveřejnil.

Forma píez€ntace iďormací může být grafická nebo textová. Obsahuje též podmínky
a 4ůsob získání podrobnějších údajů, týkajících s€ konkrétniho místa připojení v DS.

2.6 KoMUNlKAcE MEzl PRoVozovATELEM Ds A UŽIVATEL| Ds
PPDS poádují pravidelnou výměnu informací meá PD§ a užvateli DS zejmérra v částech:

' 3.9 - Postoupení ítdajů pro plánovárú
. 4.1 - odhad poptávky
. 4.5 - Výměna informací o provozu,

ve kterých jsou příslušné informa§e, postupy a termíny j ej ich předávání podrobně definovrfury.

Není-li v Pravidlech provozoyání DS stanoveno jinak, dohodnou se proyozoyatel DS a uživatelé
D§ na způsobu operativní komunikace a výměny informací.

2.7 STAV NoUzE
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staw nouze můž€ bÝt platnost PPDS časteěně poZ§tavena.
případě se provozovatel i uživatelé DS fidí [L3] a dispečerslcými pokyny dispečinků PPS a PDS.

2.8 HRoMADNÉ DÁLKovÉ ovlÁoÁttí
Součástí DS je techniclcý systém hromadného dálkového ovlódání (HDO) provozovatele DS,

vyuávaný převážně pro optimalizaci provozu DS a řešení mimořádných situací. Přitom je provomvatel DS
povinen dbát na nediskriminační příitup ke všem uživatelům DS a dodržovat příslušná ustanoveni EZ a
navazujících lyhlášek MPO a ERÚ. Provozovatel DS může rovněž HDO v}užívat jako prosfiedek pro
zajišťování podpůmých a systémo\.ých §lužeb a pro sluáy poskytované uživatelům DS za úhradu.

2.9 FAKTURACE PoPLATKŮ A PLATEBNí poonninrv zl
sLUzBY Ds

2.9.1 Obecné podmínlíyíakturace a plaleb
P7] definuje, že vyičtování distribuce elekťiny obsahuje vždy samostahě yyčíslený údaj o ceně:

- za službu distribuce
_ rezervaci kapacity Ds (KčA4W)
_ pouátí DS (Kě,&íWh)

- systémo\.ých služ€b na írrold P§ (saáa za systémové služby PS Mt spoťeba odběratele)
- na krytí vícerrákladů spojených s výkupem elekřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby

elekffiny a tepla
- za činnost zučtování op€rátoř€m trhu

Áby bylo možté uvedené naplnit, píoyomvatel DS fakhrruje oprárněuým zákaaftům
připojoným kjeho DS nebo obchodnikům s elektřinou zajišťujicím dodávku elekťiny opráyněným
zákaznftům pfipojeným kjeho DS prostřednictvínr smlouvy podle [L1] (§ 50 odst.2) regulo%né c€ny
(platby) ve skladbě a mířg detailu uvedené v předchoám od§tayci.

Uvedené ceny jsou stanoveny platným cenovým roáodnutim ERÚ jako ceny pevné, pokud se
nejedná o ceny sjednané ve smlouvě mezi konečným ákazrlkem a provozovatelem distribuční soustavy,
uzať6né na ákladě §8 [LE]. PDS §rto platby bude nástedně fakturovat za alčtovací místo odbératele.

Opňvněný zákaznik (obchortnft s elektřinou) je povinen platit na účet určený PDS za
pos§.tovaná plnění p€vně §tanovené ceny a dodržovat podmínky uyedené l, Cenovém roáodnud ERÚ, ktolé
je účinné v době realizace distribuce elekřiny.

. Aktu.ilní ceny a podmínkyjsou uvedeny v příslušném cenovém roáodnutí ERťI na webové adrese
ERU (ke dni vydání těchto PPDS: www.eru.cz).

Pře<tpokládaná platba za regulované ceny elekřiny v prvním fakturačním období (podklad pro
stanovení álohových plateb) se spočítr4 z předpokládaného odběru elektřiny dohodnutém ve smlouvě o
distibuci elekřiny mezi PDS a oprávněným zákiaik€m (obchodníkem s elektřinou), Předpokládaná
platba za regulované ceny na každé další faktuíační období (po<lklad pro stanovoílí álohových plateb) se
spočítá ze skuteěného odběru elekťiny v pledchodm faknrračním období, není-li smluwě doho<lnutojinak.

Splatnost faktury (álohové i zučtovací) činí 14 kalendIářních dnů od data jejího vystavení, nenili
smluvlě dohodnuto jinak. Není-li smluyně dohodnuto jinak, pak připadne,li poslední deu splafuosti na den
pracovního volna nebo pracovního klidu, je dnem splatnosti nejbližši následující pracoyní den. Platba §e
považlie za splněnou je-li, řádně identifikovaná (ozračena spíáyným variabilním symbolem, popř. dalšími
platebními údaji) a připsána v předmětné částce na bankoYrrí účet určený PPDS.
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r Daňové doklady o vyričtování (faktury, álohy a ostatní platby podle smlouvy) lystavené
způ§ob€m hroma<lného zpracoyárlí dat nemusí obsahoYat razítko ani podpis účastťků
smlouvy.

K cenám za regulované platby se ve faktuie i v předpisu áloh pňpočítává daň z přidané hoclnoty \
@PII) dle zákona č.23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve anění pozdějších předpisů.

2.9.2 Fakturace a platby obyvatelstva (MOO)
Vyučtovánj regulovaných cen je prováděno PDS oprávněnému zákaznikovi (obchoduftovi

s elektřinou) v cerr.ích platných v době dodávky, nejméně jednou za 12 měsíců, a to vystavením daňového
dokladu (alčtovací faktury), § náleátostmi podle příslušných pnívních předpisů (v době vydáuí PPDS zÉkon.
é. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle ustanovení § 32 [L7D. V daňovém dokladu (zučtovací
faktuře) jsou odečteny (mhledněny) všechny dosud zaplacené álohové platby. Dnem uskutečnění
zdanitelného plněníje den 4iištěDl skutečného odběru elekťiny

Podkladem PDS pro vyiětování regulovaných cel1 lystavení daňového dokladu (áčtovací
faktury), je provedený odečet obchodního měřeni (podrobnosti k obchodnírnu měření slanoví [L5] a ěásti 3.7.7
PPDS). V případě, že obchodní měřerú není v plánovaném (obvyklém) termínu řádného odeětu přístupDé plo
provedení tohoto odeětu, je podkladem PDS pro vystayení daňového dokladu (áčtoyací faktury) odeč*
elekťiny poslrytnutý opnívněným zákazníkem nebo odhad odběru elektřiny provedený PDS na zíkladě
minulých odběni elektřiny (v případě nového odběru na ákladě pŤodpokládaného odběru elekfiiny

V pnlběhu áčtovacího období (období mezi vystavením daňových dokladů/zuětovacích faktur)
platí oprávněný ákrznik (obchodnft s elektřinou) PD§ na ákladě vystaveného daňového dokladu
(álohové faknry) nebo předpisu áloh pro zučtovací období píavidelné zi)]ohy wchá:zojicí z výše 90 o/o

předpokládané roční platby za regulované platby (součet všech áloh za zířtovasí období je roven 90 %
předpokládané roční plat\ za regulované platby) v termínech splafirosti uvedených na daňovém dokladu
(álohové faktrrře) nebo předpisu áloh. Počet áloh v průběhu zúčtovacího období je stanoven smluvně a
obvykle je odvozen od výše předpokládané roční platby za regulované platby - čím vyšší ročni platby, tím
\yšší počet áloh v průběhu zúčtovacího období). PD§ je opúvněn, s ohledem na velikost odběru el€kťiny
v odběrném místě, zrrrěny cen regulovaných plateb nebo při opakovaném nedodržování smluveného způsobu
placení ávazků oprárTěným zók znikem (obchodnft€m s elektřinou), počet a splatnost áloh i v průběhu
zučtovacího období měnit.

2.9.3 Falcíurace a platby ostatních odbbů z napět'ové hladiny NN (MOP)
Vyúčtování regulovaných cen je prováděno PDS oprávněnému zákaznikovi (obchodnikovi

s elektřinou) v cenách platných v době dodávky, nejméně jednou za 12 měsíců, a to vystavením daňového
dokladu (zučtovací faknrry), s náležtostrni podle příslušných právních předpisů (v době lydání PPD§ ákon.
é. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle ustanov€ní § 32 [L7]). V daňovém doldadu (zučtovací
faktuře) jsou odečteny (mhledněny) všecbny dosud zaplacené álohové platby. Dnem uskutečněnl
zdanitelného phěníje den {ištění skutďného odběru elekťiny.

Podkladem PDS pro lyúčtování regulovaných §en, vystavení daňového dokladu (zučtovací
fakury), je provedený odečet obchodniho měření (podrobnosti k obchodnimu měřenl stanoví [L5] a éásli 3-7.7
PPD§). V případě, že obchodní měřeDí není v plánovaném (oblyklém) termínu řádného odečtu přísfupné pro
provedení tohoto odečtu, je podkladem PDs pro YystaY€ní daňového dokladu (zučtovací faktury) odeč*
elekťiny poskytnutý oprávněným ákazríkem nebo odhad odběru elekřiny provedený PDS na základě
minulých odběrů elekťiny (v případě nového odběru na ákladě pŤedpokládaného odběru elekťiny). Oclhad
odběru elekťiny pro vyrrčtování provádí PDS i v případě zjištění nefrrrůčního měřícího zálzsn1.

V průběhu zírčtovacího období (období mezi vystavením daňových dokladů/zučtovacích faktur)
platí opňtTěný zákiaft (obchodnik s elektřinou) PD§ na z&ladě vystaveného daňového dokladu
(záLlohové faknry) nebo předpisu áloh pro zuětovací období pravidelné záohy vychízslící z výše 90%o

pfudpokládané roční platby za regulované platby (součet všech áloh zA z6étoyac1 období je roven 9070
pfudpokládané íoční plalby za regulované platby), v termínech splatnosti uvedených na daňovém dokladu
(álohové faktuře) nebo pfudpisu áloh. Počet áloh v průběhu zúčtovacího období je stanoven smluvně a
obvykle je odvozerr od výše pŤedpokládané roční platby za regulované platby - čím vyšší Ioční platby, tím
rryšší počet áloh v pnlběhu zúčtovacího období). PDS je oprávněrr, s ohledem na velikost odběru elekťiny
v odběrném místě, měny cen regulovaných plateb nebo při opakovaném nedodržovrání smluveného způsobu
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zúčtoyacího obdobi měnit.
oprávněným obchodník€m s elektřinou),

2.9.4 Fakturace a platb! odběrů z napět'ouých hladin VN a VW (VO)
Vyílčtování regulovaných cen je prováděno PDS oprár,rrěnému ákaznftovi (obchodnftovi

s el€ktřinou) v oenách plafuých v době dodávky, jednou za měsíc (zpravidla po ukoněení kalendářního
měsíce), a to vystavením daňového dokladu (zíštovací faktrry), s náleátostmi podle přlslušných právnich
předpisů (v době lydáni PPDS ákon. ě.23512004 Sb., o dani Z pňdané hodnoty a podle ustanoveni § 32
P7]). V daňovém dokladu (aičtovací fakíuře) jsou odečteny (zohledněny) všechny dosud zaplacené álohové
platby. Dn€m uskutečnění zdanitelrrého plnění je poslední den zúčtoyacího období (zpravidla datum ádného
mě§íčního od€čtu).

Podkladem PD§ pro yyúčtování regulovaných cen, yystavení daňového dokladu (áčtovací
faktury), je provedený (měsíční fakhrrační) odečet obchodniho měřenl (poclrobnosti k obchodnímu měření
stanoví [L5] a čásn 3.7.7 PPDS). V případě, že obchodní měření není v plánovaném (obvyklém) termínu
odečfu přístupné pro provedení tohoto odďtr1 neboje nefirnkční, je podkladem PDS pro vystavení daňového
dokladu (áčtovací faktrrry) odhad odběru elektřiny provedený PD§ na ákladě minulých odběrů elelr|řiny (v
případě nového odběru na zikladě předpokládaného odběru elelrtřiny).

V prŮběhu zúčtovacího období (období meá vystav€nín daňových dokladů/zučtovacích faktur)
plad oprávněný zákaznik (obchodnft s elektřinou) PDS na základě daňového dokladu (platebního
kalendráře) prayidelné zÁlohy vycházejici z w!še 90%o předpokládané měsíční platby za regulované platby
(souč€t vš€ch zÁloh za ziětovací období je roven 90% předpokládané měsíční platby za regulované platby),
v termín€ch splatnosti uvedených na daňoyém dokladu (platebním kalendáři). Počet áloh v průběhu
áčtovacího období je stanorr€n §mluvně a obvykle je odvozen od výše předpokládané měsíční platby za
regulolané platby - čím vyšší ročrú platby, tím lyšší počet áloh v průběhu alětovacího období). PDS je
oprávněn, s ohledem na velikost odběru elekřiny v odběrném místě, aněny c€n regulovaných plateb nebo pň
opakovaném nedodržovánl smluveného zpusobu placerrí ávad<ů opnivněným ákrznik€m (obchodnikem
§ eleldřinou), poč€t a splatnost áloh měnit.

2.9.5 Rómcovti smlouva na distribuci elelcířiny mezi PDS a obchodníkem
V §50 odst. 5 Pl] je definovrána smlouva o distribuci elekťiny, kterou se zavaa.rje PDS dopravit

pro yýrobce €lektřiny, obchodníka s elektřinou nebo opÉwěného zákaznfta sjednané množství elel<ďiny a
yýrobce €l€lúřfuy, obchodnlk s eleldřinou nebo oprávněný ňklzlfu,se zavazlje zaplatit regulovanou cenu.

V případě, kdy obchodnft s el€ktřinou zajišťuje dodávku elekfiiny oprávněnému zákaznikovi
prosřednictvím smlouvy o sdružených službrách dodávky elekřiny podle [l] (§ 50 odst.2), může PD§
s obchodnikem § elektřinou uzaťít Rámcovou smlouw o poskytnutí distribuce elekřiny. Rámcová smlouva
zahrnuje všechna odběrná místr opúvněných záklmki (bez ohledu na napěťovou hladinu, na kíeré se
distribuce elekťiny realizuje), kterým dodává elekťinu jeden obchodnik s elektřinou na yJrmezeném

licencovaném území daného pDs.

Přílohy Rámcové smlouvy Woří minimálně:
{ seanan odběrných mist s údaji poť€bnými pro vyúčtování regulovaných plateb a pío

komunikaci s operátor€m trhu
r' 4ůsob aktualizace seznamu odběřných mí§t

Aliitualizace sezramu odběrných mí§t je prováděna lx měsíčně, zpravidla k poslerlnímu dni v kalendářním
měsici, na období následujícího měsíce (platnost provedené a předané aktualizace je na období následujicího
měsice). Poádavky na zrněny odběrných míst, lríeré jsou podkladem pro sezram odběrných míst předárá
obchodník s elektřinou PDS a PDS realizuje poádované zněny v termínech a zpusobem stanoveným v [Lfl.

Vyítčtování regulovarrých cen je prováděno PD§ oprávněnému zákrznikovi (obchodnftovi
s elektňnou) v cenách platných v době distribuce, jednou za měsíc (zpravidla po ukončení kalendářaiho
měsíce), a to vystavením daňového dokladu (áčtovací faktury), kde bude agregovaná platba složená
z vlučtování regulovaných plateb za jednotlivá odběrná místr zahrnutá v sezrramu odběrných mírt podle
pravidel uyedených v 2.9.2,2.9.3 a 2.9.4 PPDS, s náleátosmi podl€ příslušných pnívních předpisů (v době
vydání PPDS ákon. é. 235/2004 §b., o dani Z pňdané hodnoty a podle ustanovení o vyúčtování dodávky
elektřiny v § 32 a podmínek pro předáválí a pťřazoyání údajů podle § 20 P7]). V daňovém dokladu
(ztlčtovací faktuře) jsou odečteny (zohledněny) všechny dosud zaplacené álohové platby. Vlučtování
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uskutečnění zdanitelného plněnije den 4iištění skrrteěného odběru elekťiny.

V průběhu zúčtovacího období (období mezi lystavením daňových dokladů/zučtovacích faktur)
platí obchodnik s elektřinou PDS na áktadě vystaveného předpisu álob, kde bude agregovaná platba

složená z předpisů áloh vytvořených informačnín systemem PDS pro jednotlivá Odběrná místa zahmutá

v seznamu Odběrných míst podle pravid€l uvedených v 2.9.2, 2.9.3 a 2.9.4 PPDS, álohové platby zpravidla
ve 4 splátkáLch ta[<to:

l áloha ve Ýší 25 Yo do 7 kalenrlářního dne v příslušném kalendářním měsíci,
2 zálohave vyši 25 o/o do 14 kalendářního dne v příslušném kalendářnim měsíci,
3 zÁbha ve,tyši 25 o/o do 21 kalendářního dne v příslušném kalendářnlm měsíci,
4 zÁ|olv ve výši 25 o/o do 28 kalendářrúho dne v příslušném kalendriřním měsíci.

PDS je opávněn, s ohledem na velikost odběru elektřiny v odběmém místě, zněny cerr regulovaných plateb

nebo při opakovaném nedodržol,áni srrrluveného způsobu placení ávazků Obchodnftem 3 €l€ktřinou, poč€t a

splatnost áloh měnit.
Nedí|nou součásti íámcové smlouvyjsou podminky pro řešeni stavů nouze . viz čast 4.4.

Ostatní podmínky v Rámcové smlouvě v tomto bodě neošefiené a nespecifikované se řídí
ustanoveními podle §4 P7] a dále <lalšími obecně platnými právními normami.

2, 9. 6 Povinný uýkup eleWřiny z obnovitelných zdroj ů
Dle platného cenového roáodnutí ERU:
- Výkupní ceny, staDovené cerryjsou mininální
- z€lené bonusy, stanovené cenyjsou pevné
V ná,mci jedné vjrobny nelze kombinovat režim výkupních cen a zelených bonusů

Výkupnl ceny se uplatňují za elekřinu dodanou a naměřenou v předávacím místě výrobny a sítě
provozovatele příslŇné dishibuční soustavy, ktgíé v§tupuj€ do alčtování odchylek subjektu zučtování
odpovědnému za ztráty v regionální distibuční sou§tavě .

Zelenó bonusy se uplatňují za elekťinu dodanou a naměřenou v předávacím místě vyhobny a sítě
provozovalele regionálrú distribuční soustavy a dodarrou výrobcem obchodnikovi s elekřinou nebo
oprávněnému ákazníkovi a dále za ostatní vlastní spoťebu elekřiny podle zvlášfirího pnivniho předpisu.

Pokud výrobce odebírá elektřinu z DS a současně dodává elekťinu do D§ je prováděno měření pro odběr i
dodávku samostatně.

2.1o FAKTunnčnimĚŘerí

Podle EZ a [L5] zajišfuje obchoctní měření y DS příslŇný PDS, Výrobci 8 koneční ákazníci j sou
poviruri na svůj náklad uPravit odběmé místo pŤo instalaci měřicího zařizení v souladu s PPDS a po

předchodm projednÁní s PDS.

Měňcí řetězec zahmuje měřicí řansformátory, elektroměry, regishační §tanice apod., přenosové

cesty pro sběr naměřených hotlnot ajejich přenos do měřicí cenffily.

PDS zorlpovídá za méfuní týkající se přlslušných účastníků trhu a za zajišlění přenoso\.ých c€st, a to

vč. obsluhy, kontroly a ídížhy ailnll, úŤedního ověřování, dále za odečet a archivaci údajŮ a předávání

přislušných dat op€rátorovi trhu a uávatetům DS.

Podrobnosti stanoví [L5] a části 3.7-7 a 4.9 PPD§.
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3

3.í

PLÁNOVACÍ A PŘIPOJOVACÍ PŘnOPISY PRO DISTRIBUČNÍ
soUsTAvl,]

OBECNY UVOD
Plánovaď a připojovací předpisy pro D§ stanovují technickí a návrhovrá lqiteria a procedury, které

má PDS dodržoval pň plánování \.ý§tavby, rozToj€ a obnovy DS a připojování kDS. Tyto předpisy se dále
wáahují na všechny uživa&l€ DS s židat€le o pňpojení při planování výstavby, rozvoje a obnovy jejich soustav,
pokud mají vliv na D§.

výstavba výřobny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 30 MW a více, je možrr.á pouze na
ákladě autorizace MPO,jejř podmínky stanovuje EZ

Výstavba přímého vedeni je možn^á pouze na úk|adé autanzace, o jejímž udělení roáoduje MPO na
základě podmírrek, stanovených v EZ.

Požadavky žodatele mohou rrJ.volst úprsrx/ DS. V některých pňpadech mohou §.to požadeyky }yvolat
poťebu zesflení nebo rodíření kapacity příslušného místa pňpojerú mezi PS a D§. V takovém případě roáodnou
o poádavcích ždatele společně PDS a PP§.

Doba poťebná pro plánováni a rozvoj DS a pňpadných tlalších poádavků na roáraní DS a P§ bude
áviset na b?u a rozs8hu poťebných prací na zesflerú a/nebo rodření soustavy, potebě a schopnosti získat
souhlas&á vyjádiení příslušných orgánů, právniclcýoh i ýziclcých osob a na míře sloátosti takových prací pň
udržení uspokojivé ťrrovně spolelrlivosti a kvality dodávky elekffiny v D§

Pkínovacl a pňpojovací předpisy pro DS stanowjí pravidla pro poskytování informací či doporučerri
ze strany PDs uávat€lům a žadatelrů-m. Pro lyloučenl nejasností se tím roarmí (nevyžaduje-li kontextjinak), ž€
takové informace nebo doporučeni poskytre PD§ na poádárú užvetele nebo žadrtel€ (ať v půběhu vyřizování
ádosti o připojení nebojindy).

Kaáé pňpojsní bdďsle je třeba posuzovat podle individuálních ylastností výTobny nebo odběru v
rámoijednání meá ždatelem a PD§. NÉrklady PDS spoj€né s připojerúm a zajfitěním požadovaného příkonujsou
specifikovány ve vyh|ášce o podmíŇách pňpojení k elektrizační soustavě. Žadatel musí vjednráni s PDs §lanovit
poádoyanou úíoveň spoleblivosti a dalších parametri kvality elekťiny své výrobny nebo odběru.

Všeobecně platí, že čím vě§í úroveň kvality dodávky ádatel poádujg tím větší butlou náklady PDS a v
důsledku toho bude nuset ždatel bradit líomě podilu na opnávněných nákladech PDS za slandardní připojení i
vďkeré náklady spojené s připoj€ním nrdstandardním.

Mísftm pňpojení k napďové hladině zařizení D§je zároveň definována kategorie odběratele P{.

3.2 RozsAH
Plánovací a připojovací předpisy pro DS stanovují poádaňT na D§ ve vlastsrictví PDS a poádavky

na připojeni k émto sou§tavám.

Uživateli a žrdat€li, na které se lžahují Plánovací a připojovací pHpi§y pro Ds, jsou ty subjekty,
kteé pouávajl nebo mají v úmyslu pouávat DS. Kromě PPS jsou to :

a) všichni výrobci eleldřiny,jejichž výrobnyjsou připojeny do DS

b) všichni další PD§, pňpojeni k éto DS

c) píovozovatelé lokálnlch DS, pňpojených k této D§

d) obchodníci s elekťinou

e) všichni opnívnění zákazúci
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c)

clLE
Plánovací a připojovací př€dpi§y prc DS mají tyto cfle:

umožnit plánováni, návrh a Yýstavbu Ds tak, óy zařízení bylo bezpečné ajeho provozovánl spolehlivé 8
hospodámé

usnadnit ínuávání D§ vlastú spoleěností ijinými uávateli a stánovit standardy a podmínky pro připojerú
žadaclů k D§

stanovit technické podmínky, které usnadni propojerú mezi soustavami ve vsfupních a r.ýstupních místech
připojení DS

určit výměnu potřebných plánovacích údajů mezi D§ a uávateli

poskyhout ufivateli 8 žlrdateli informa€e dostačující k tomq aby mohl áodnotit možnosti pňpojerú,
plánovat a roa/ijet vlashí §ou§tew pro zajfitěni kompatibility s Ds.

d)

e)

3.3

b)

3.4.1 Uvod

3.4 ásADy RozvoJE KApActTy pŘeoÁvncícH MísT MEzl ps
o:,

V případě připojeni zařízení provozovatele regionáLú DS k P§ se jední o propojení síťových sysémů,
jejicbž spáva podléhá regulaci ERÚ. Koncepce tohoto propojení vychází ze ásad spoiupráce Pps a řns v oblasti
rozvoje a z pffslušných standardů wedených v PPPS a PPD§ .

Roáo<lnutÍ, zda posflit tsansformaci PS/l 10 kV nebo síťovou vazbu l10 kV, je v pravomoci stafutámích
zá§tupcůj§dnotli\.ých PD§ a PP§, na ákladě ávěrů pnáce společného týmu PPS a přístušného PD§.

§tanovení výše podílu PDS na nákladech PPS spojených s připojením a zajštěním nebo navýšením
poádovaného rezervovaného přikonu se ňdí pfilohou č. 6 ryblášky č. 51/2006 Sb. [L2].

3.4,2 Podíly na úhradě ndkladů v případech uýšení rezervovaného příkonu
v předacím místě mezi PS a DS
Principy stanovení výše oprávrrěných nákladů souvisejících bezprosťedně s místem propojerť se řídí

následujícími zásadami:
V případě, že sejedná o nayýšení požadavku na odběr vjž existujícím předacím mísé Gředací místo

a jeho ákladní palametry jsou specifikovány ve smlouvě o pňpojení), budou ripravy a podíl PD§ na
oprávněných nátladech řešen na ákladě požadolané hodnoty navýšení rezervovaného příkonu v tomto místě:
a) PPS hradí veškeé nÁklady spojené s výstavbou zaI'tnni vyšší napďové hladinn ť.,tOO n€bo 22O kV,

včebrě stanoviště řaí§formátoru a nákladů souvisejících s přípravou a realizací akce

b) PD§ hradí vďkeré náklady spojené s výstavbou zařízení na napďové hladině 1 10 kv v majetku PDs
c) PD§ ubradí.PPS podíl podle pfilohy č.6 [L2].

Stávající rezervovaný příkon předacfuo místa je hodnota výkon[ v !úWl v ákladním zapojení,
kterou stanoví PP§ pro danou stanici PS/l10 kV.

Hodnoty íezervovaného přftonu předacích míst jsou stanoveny ve,,Smlouvách o pňpojení
k přenosové soustavě ČR'.

JeJi vjednom předacím místě pfipojeno více odběratolů (PDS), stanoví PPS hodnotu rezervovaného
piíkonu pro každého odběratele zvlášť. Součet rezervovaných příkonů jednotlivých odběratetů je roven
rezervovanému přikonu stanoY€nému pro dané předací mí§to.

PDS je povinen poádat o navýšení rezervovaného příkonu, a to minimálně o hodnofu 50 MW,
jestliže v reámu základního zapojení tento odběr překačuje rezervovaný příkon stanovený pío dané předací
místo v minirrrálně 30 dnech z uplynulého kalendrálniho roku. Překročení rezervovaného příkonu předacího
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s€ posrrzuJe počfu kdy odběr
pfudacího místa v reámu ákladního zapojení.

PDS musí poádat o navýšeni rezervovaného příkonr1 a to minimálně o hodnotu 50 MW, jestližle na
ákladě svých rozvojových plránů dojde k úvéru že v daném předacím místě plánované odběrý překročí
stávající hodnotu rezervovaného příkonu.

Součástí ádosti o navýšení musí vedle požadovaného příkonu být i časový harmonogran/termín
nalyšování.

3.5 zÁsADY NÁVRHU A Roa/oJE Ds
3.5.1 Úvod

Podle EZ j€ PDs povinen zajisti| aby DS lyhovovala poádavloim bezpečnosti a spolehlivosti
provozu a podmínkám licence kladeným na vlastníka a provozovatele DS.

PDS je povin€n udržovat a rozvíjet koncŤčně DS (vytýořit a udížovat účinnou, spolehlivou a
koordinovarrou DS) a zabezpečovat hospodámou a be4ečnou dodávku elekřiny.

Uávaxel DS smí provozovat jen takoví aiiznni, která vyhovují pro daný rlčel a prosťedí [37] až
[40]; splňují poádavky na b€zpečnost a svými zaětnými vlivy nŤřípu§tně neovlivňují DS a její ostaíú
uŽvatele. fiisd-li PDS naíušení bezpeěnosti zašllÉn| nebo překročení povolených meá zpěhých vlivíi, je
užvatel podle EZ povinen realimvat dostupná ttchnická opatř€ní pro nápravq jinak má PD§ právo
takovému uávateli omeát nebo přerušit v neóJrtném mzsahu dodávku elekťiny odběrat€li (§ 25, odstavec 4,
písmeno d), příp. měnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku etekřiny z výrobny (§ 25, odstavec 4,
písmeno e).

Odd[ 3.4 uvádí zásady a podmínky pro návrh DS a pňpojenl užvatelů k této soustayě, n€zb}tné pro
splnění těchto poádavků.

Uávatel DSje pň aněně parametni elek$iny dle (§ 28, odstavec 2, písmenoj), odstavec 5 b) [L1]
povinen upravit na svůj níklad svá odběmá zařízení tak, aby vyhovovala této zíněně.
Tylo aněny parametrrl elektřiny jsou především:

. přechod najiné napěí specifikolané v [l]. změna 6|pu sítě dle čsN 33 2o0o_3 _ Příloha NN

3.5.2 Charukteristiky napětí elekňiny dodóvané z DS
Jednotlivé charakteristiky napětí elekťiny, popisující kvalitu elelrťiny dodávané z veřejné dishibuční

síé nn a lrr podle [l] v platném ztění, jsou:

a) kmitočet sítě

b) velikost napájeciho napětí

c) odchylky napájecího nap&í

d) rychlé aněny napětí

o velikost rychlých zněn napětí

. míra vjemu flilcu

e) lmitkodobé poklesy napájecího napěti

f) hitkodobá přerušení napájecího napětí

g) dlouhodobá přerušení napájecího napětí

h) dočasná přepěť o síťovém kmitočtu mezi ávými vodiči a zemí

i) přechodná přepětí mezi áv,ými vodiči a zemí

j) nesymetrie napájecího napětí



l) meziharmonickánapětí

m) tlrovně napětí signálů v napájecím napětí.

Pro chařskteri§tiky a) až d) a j) až m) platí pro odběrná Eísta z DS s napěťovou úroyní un a vn
o zaručované hodnoty
. měřicí intervaly
. doby pozořováni
o mezní pravděpodobno§ti splnění §tanovených limitrů

stánoY€né v [ll.

Pro charakteristiky e) až i) uvádi [1| pouz€ informativní hodnoty.

Souhrnné přerušení dodávky elektřiny a četnost přeŤušení dodávky elekťiny pafri mezi tzv. obecné
standardy kvality, jejichž hodnocení od PD§ rryáduje ERU a které paťí mezi informace obecně dostupné
vš€m užvatelům DS.

Pro zÁkanky se zďizelím citlivým na poklesy a přerušení napájení se doporučuje, aby PDS ve
zvolených uzlech DS sledoval poklesy a přerušení napájení a měl k dispozici i jejich očekávané velikosti pro
pňpadné zaělenění do smluv o dodávce elekřiny s vyšší zaručovanou kvalitou.

Podrobno§ti k doporučenému členění napďových poklesů, hítkodobých přerušení napáj€ní . j€jich
trvání i přerušení napáj€ní s trváním nad 3 minuty obsahuje Příloha 2 PPD§ cMctodikr určování
spolehlivosti dodávky elektřiny a prvků di§tňbučnich sítí a přenosové soustavy1

Podrobnosti k m*odám měření napěťov,ých poklesů a knátkodobých přerušení dodrávky i poťebnému
přístrojovému yybavení obsahuje Příloha 3 PPDS sKvalita €l€ktřiny v DS a způsoby jejfuo zjišťování a
hodnocenť'.

3.5.3 Charakteristiley eleldřiny dodávané zPS a v odběrných místech zDS
s napěíím 110 kY
Je<lnotlivé charakíeristiky napěti elekřiny, popisují§í kvalitu elekťiny pro hladinu napětí 110 kV a

předávací místa PVD§, jsou:

a)

b)

c)

d)

kmitoč€t §ítě

velikost napájecího napětí

odchylky napáj ecího napětí

rychlé aněny napětí

r velikost rychlých zněn napěť

r míra vjemu flikru

krátkodobé poklesy rrapájecího napětí

přerušení napájecího napěť

nesl.rnetrie napájecího napětí

harmouická napětí

meziharmonická napětí

urovně napětí signálů v napájecím napětí.

V odběmých místech PS/DS s napěťovou úrouú 110 kV pro §/to charakteristiky plati
zaručované hodnoty
méřicí intervaly
doby pozorování
meaí pravděpodobnosti splnění stanovených limitť1

6)

0
n)

o)

p)

c)

P ravidla prov ozování distribuěních soustaý
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kteréjsou uvedeny v Příloze 3 PPD§.

j. 5.4 Charakteristiky eleMřiny doddvané rcgionólními ui,robci
Pro dodávky elekřiny s pffpojným místem w.ýrobce v síti 110 kV platí pm jednotlivé charakteristiky

část 3.5.3. a m€ze v Příloz€ 4 PPDS Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovat€le distribuční
soustavy.

Pro dodávky s přípojným místem v síti vn a nn plať meze uvedené v čásíi 3.8 a v Příloze 4 PPDS
Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovrtel€ distribuění soustavy.

3.5.5 Měření charaktefistik napětí a jejich hodnocení
Pň měření a lyhodnocování charakteristik napáí se vychád z posfupů podrobně definovaných v Příloze
3 PPDS.

3.5.6 Obecné (systémové) standardy kvality eleWřiny

obecné standardy, sloužci k porovniní rýkonnosti provozovatele přenosové soustaly nebo provozovatelů
distribučnlch soustav, uvádí [-8]:

a) standard četrrosti přerušení dodávky elektřiny (SAIFI)
b) standmd souhmného přenŇení dodávky elektřiny (SAIDI)
c) pnůměmá doba trváníjednoho přerušení dodávky nebo distibuce elektřiny- (CAIDI)

Tyto standardy zahmují každé přerušení dodávky ákazríkovi s dobou trvání delší než 3 minuty, bez
ohledu rra to, zda příčina vmiku byla y z2iiz,e,ni prc.vomvatele distribuěnl nebo pfunosové sou§talT nebo
v zařízerú jiného píovozovat€le. Za přerušení se pňlom nepovažuje přerušení dorlávky u zÁkazlíůl4 jehož
příčinou jejeho vlastní odběmé zŇiz,eú nebo elektrická přípojka vjeho vlastnictví a není pň tom omezcn
žiL&lý další zikaznfu.

Postup pro stanovení těchto st ndaídů obsahuje Pmoha 2 PPDS.

Obecné standardy a) a b) vyja<lřují průměrné hodnoty za celou DS a jsou určeny prc porovnávání
výkonnostijednotlivých DS, provozovatel D§jejich do<lržení ve všech odběmých místech nezaručuje.

Na vyádání je možné od provozoYatele Ds získat hodnoty těchto standardů, týkající se je<lnot[vých
napájecích bodů sítí vn, tj. pro přípojnice l.n řan§formoven 1l0 kV/vn.

Vzbledem k charakteru těchto přerušení, ke kterým dochází jednak při poruchových stavech, jednak
pň vynucených a plánovaných vypnutích, se vždy jedná o hodnoty průměmé za určité sledované období
jejicM dodržení nenl moálé obecně zaíučovat.

V dohodě s provozovatelem DS lze získat obdobné údaje i pro jednodivé uzly síti vn" za jejich
stanovení má provozovaíel DS píávo na úbradu vynaložených nákladů.

Oprávněný zákazrrík můžs od provozoyatele DS poádovat zaručenou kvalifu distribuce, a to jak u
parametru přerušení distribuce s ťváním nad 3 minuty, tak i u katších přerušení, poklesů napětí a dalších
parametrů kvality napěť uvederrých v části 3,5 PPDS. Tyto paramefy a jejich zaručované hodnoty jsou pak
součástí smlouvy o pňpojerú k DS a smlorrvy o dopravě elekffiny spolu s níklady rrajejich zajštěni.

3.5.7 Zmírnění ovlivňovóní kvality v nepru§pěch ostatních uživatelů
S uživatelem, ldorý prokazatelně ovlivňuje kvalitu elektřiny v neprospěch ostalních uávatelů nad

rámec stanovený v čtásti 3.5 a ktmý je tedy povinen provádět dostupní technická opaťení zanezlýíci
ovlivňování kvality, může provozovatel DS uzavřít dohodu o mímění ovlivňování kva|ity technickými
opatřeními v DS v konfiguračním okolí užvat€l€. V této dohoděje zapotřebí stanovitjak míru zlepšení kvality
pňslušných parametsů elekťiny provozovatelem DS a její prokazování, tak i podíl úhrady pořimvacích a
provomích nákladů na tato opaffení ze strany uávatel€.

Pro stanovení povinnosti uživatele DS pToyádět dostupná t€chnická opatření zamezující ovlivňování
kvality v neprospěch o§tatních odběratelů DS jsou roáodující pro plánované i provozované odběry ustanovení
íI8l ažI24) a pro zdroje Přiloha 4 PPDS.
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Pro stanov€ní povinnosti provozoYatel€ DS provádět dostupná t€chnickí opaťení zamezující
ovlivnění kvality v předávacích místech z přenosové soustavy jsou roáodující limity uvedené v ppps a
v Příloze 3 PPD§ a prokázané ovlivnění pňslušných nevyholujících paramehů kva[ty provozovalelem DS
nebo zařízením ostatních uávatelů pfipojených do DS. Pokud se prokáže, ž€ příčina nepřípustného ovlivnění
paramehů kvality elekřiny v pfudávacích místech p§/D§ je \/ p§ nebo u jiného uávatele ps, pak je pps
povinen s přístuŠným uávatelem dohodnout a zajistit poťebDá t€chnická opaťení na odstraneni jejich pNčiny
nebo důsl€dků.

Dostupná technická opatření u uávatele DS jsou:

l. Na straně sítě:
o zyýšení z-kratového výkouu v mistě pňpojeni odběratele

o zvláštú rrývod z řansformovny

o připojení odběratele k vyšší napďové htadině

2. Kompenzace neádoucího vlivu přidayným zařiz€ním u odběratel€

3. Změny v průběhu technologického procesu

4. Kompenzace neádoucího vlivu přídavným zařízenim v DS.

Prokazování ovlivnění kvality elekřiny v neprospěch ostatních uživrt€tů DS se provádí měřením,
zajišťovarrým v součimosti PD§ a příslušného uživatele v předávacím místě.

Pokud není ve snrlouvě o pfipojení k DS nebo ve smlouvě o poskl,trruti dopravy dohodnutojinalq jsou
patanety kvality elekťiny i jejich zaručované hodnoty pro konďné ákazriky a výrobce pňpojené do DS
wedeny v platném aění [1].

Měření kvality elekfiiny zajišťuje PDS buď na áktadě stížnosti na kvalitu napěd, nebo u zik|adé
vlastního roáodnutí. pokud má stěžovatel yýhrady proti měření kvality napěú zajišťovanému u pDs, může
zajistit kontrolní měření vlasírími prosťedky nebo ve spolupráci s cizí organizaci. U neoprávněné stížnosti má
PD§ PráYo Poádovat na stěžovateli írlrradu nÁkladrů" u opráyněné stíhosti má stěžovatel pn{vo poádovat na
pD§ úhradu kontrolního měření_

Za prokazdelné se považují výsledky měření parametrrů kvality, při kterých jsou použty způsoby
měření a \yhodnocení podle pňlohy 3 ppDs, části Měření pařam€trů kyality e snluvnl vztahy a pouáté
měřicí pňstroje splňujl požadavky přilohy 3 ppDs, čísti "požadevky na přístroje pm měření paremetnů
kvrlity'.

3.5.8 Posouzení opróvněnosti stťznosti na kvalitu napětí
§tíŽtost na porušení garantovaného standardu kvality elekřiny uplaíluje konečný zíkazrúk, dodavatel

nebo dodavatel sdružené služby ve lhůtě do 30 clnů od ud.álosti, kterou považuje zajeho porušení.

oprávněnost stížnosti na kvalifu napěfi týkající se zíkladních parametrů kvality, tj. na dlouhodobě
trvající odchylky napětí a časté přerušování dodávky, se ověřuje běfuými provozírími měňdly nebo
zfuznamovýnt měřidly v těch denních ěasec\ kterých se stížnosti týkají. U stížnosti na přerušení dodávlqr se
vycháá zn zl.namů v evidenci poruch a přerušení dodávky při plánovaných pracích a zr ziw:errlfu o
provozních manipulacích, ltelou je provozovatel I)§ povinen vést.

V ostatníoh pňpadech se oprávněnost stížnosti posuzuje měřenírn příslušných parametni kvatity a
porovnáním naměřených hodnot s dovolenými mezemi podl€ ptatných norem, popř. podle smlouvy o
pňpojení. Podrobně jsou zaručované parametry kvality elektřiny popsány v ěásti 3.5.2 a 3.5.3 PPD§. Měření
zajišťuje pDs, o jeho rozsahu informuje stěžoyatel€. pokud se prokáže, že stíhost je neopnávněDá, má pDs
právo poádovat na stěžovateli írhradu nákladů.

3.5.9 Zósady navrhovóní zařízení v DS

3.5.9.1 Specifikace zařízení elekírickjch stanic, venkovních a kabelouj,ch ,ledení

ZásaÁy pro návrh, výrobrr zlroušky a nstalací zzřízmi DS, $. zařinnl tran§formoveD, verrkovních a
kabelových vedení, vč§trě požadavků na k!,alitu musejí lyhovovat pňslušným obecným zákonným požadavkůn a
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PDs.

Dokum§nty uvedené v předchozím odstavci obsahují doporučerú uávatelrůrn, která spolu
s ostúúmi poádavky návrhu příslušné D§ zajistí provoz a poádované hodnoty elektrických veličin v souladu
s přislušnými normami uvedenými v části 7.1 PPD§, nebo s jinými pMpisy, kteíé dTžitel licence Da distribuci
přijme po dohodě s ERU.

Vs zdůvodněných pňpadech poslrytre PD§ podmbnější příslušné údqi€ o §ou§trvé ke kteÉ má být
uŽvatel pfipojen. Rozsah a podmínky před,ání těchto doplňujících informací budou předmětem dohody mezi PDS
a uživatelem D§.

Zařízení elektrichých stanic, venkovní vedení a kabely uži!"t€le vč. řídicí, informační a zabe4ečovací
techniky budou rravrženy tat aby umoáovaly be4ďné provozování D§. Podrobné informace podá na poádání
PDs.

Navazující zařízení uživatele musí vyhovět charakteristikám napěfi definovaným v 3.5.2 a zlťatovému
proudu D§ v místě připojení. Dále musí lyhovovar i poádavkům na spínání za píoyoan i při

Zařfiení eld<ticJcých stmic, ymkovní a kóelová v€d€tú mr§í b}t scbopna prorozr v roaahrr klim,íicr§ýú a
distibúlích podnínek příshŇÉ D§, kteni jsou defirrov&ry v [9], sístŇých rcrmiclsýcn ngrnrách či právnlch pňsise[ a
to s ohledan napft@oklrádaÉ vyržtí Poťůrré informace podrá na požád.ání PD§.

3-5.9.2 t]zemĚní

Způsob pmvoan uzlu sítí DS musí vyhovovat [16l.

PDS a uávatel DS se dohodnou na 4ů§obu uzemněnl §ou§ta\5. uáyatele DS. §pecifikace
pňpojovaného zrříz€ní musí odpovídat napětíL která se na zařízení mohou vyskytnou v důsledku použitého
4ůsobu provoan uzlu.

Poádavky na nílrh uzrmněni pro ocbranu před úraz€m elekbickým proudem jsou podrobně uvedeny
v [fl, [6] a [8] a v dokument€ch, na něž q.to publikace odkaarjí.

Tan1 kde je více než j€den zdíoj eneígie, pňjmou uživattlé opaťení k omezeni výskytu a účinků
vyovn{vacich proudů ve sťední vodičích spojených se zemi.

j-5-9. j negulace ařizení nqětí

Vďkená připojeni užvatetů kDS nebo rodířerú DS musejí bÝ navň a talq aby nepříznivě
neovlivňovala řízeni napětí použvané v D§. Informace o 4ůsobu regulace a řízení napětl poskl,tne PDS, pokud si
je uživatel v}žádá.

3.5.9.4 Cllrónění

DS a §ou§tlvr kteréhokoli uživat€le pfipoj€ná k DS musejí být lybaveny ochranami v §ouladu s [12],
[lfl a s požadavky těchto PPDS.

Pro zajišéní spolehlivého a bezpečného provoan DS se v průběhu vyňzováni ádosti o pňpojení PDS a
uŽvatel dohodnou na systému chránění, vypínacích časecb, selektivi€ a citlivosti ochran v místě připojení a o
hranici vlastrictvi. Tyto parametry mohou být ze strany PD§ v součirmosti s uávaíelem v případě poťeby
upraveny či zněněny.

Součásd dohody PD§ a uávatele musí být zajištfuí záložnlho chránění pro pňpad selháni nebo
neschopnosti funkce ochrany v mís€ připojení nebo selháni vypnutí příslušného v}pínač{ů). ZÁbfoi oc,brwta
můž byl buď místnl nebo vzdál€íLá.

\,?
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Pokud PDS nestanovíjinak, nesmí užiYatel použt omezovač zlqaiového proudu tekoucího do DS, pokud
byjeho sellr,iní mohlo způ§obit u zařízení ve vlastnictví PDS překrcčsní jmenoyitých zlfiatoyých proudů.

j 
- 5.9. 5 Superponovane signóly

\
Pokud uávatel DS instaluje ve své síti zzňzeni pro pŤenos superponovaných signálů, musí takové

zŇizeni \"yhoyovat [3[ včetlě dodatků. V případectr, kdy uživatel nawhuje pouátí takového zařízení pro
superponované signály v námci DS, je ťeba předchozího souhlasu PDS.

3.6 VšEoBEGNÉ PožADAVKY NA PŘPoJEN|
3.6.1 Úvod

OddíI 3.5 Plánovacích a pňpojovacích předpisů pro DS vychází z[2] a ajišťr;lje, aby se na
všechny uávatele DS vzalrovaly stejné poádavky rra pňpojení.

Oddíl 3.5.2 specifikuje informace poádované od uávatete ze strany PDS pro odpovídající technické
zajištění nového pňpojerú nebo zvýšenl stávajících rezeruovaných přikonů. Dále se váahuje rra výrobce elektřiny
pfipojené do DS, kde se od PD§ poáduje distribuce elekťiny za normáních podmínek nebo při
obnově provozu.

O informacíoh poádovaných od výrobců elelďiny ve vztahu kjejich dodávkám do D§ pojednávriL
oddíl3.8,

Pro gředcházení nebezpečí pro osoby a zařízení je uživatel DS povinen se ffdit ustanoveními [6] a
norem řady CSN33 2000 v ptatném nění a dále požadovat od dodavatelů nšfunu, aby vyhovovalo
parametrům kvarty elekřiny v dané DS, deíinovaným v [l] ([18l aží2aD a[j-].

Pokud jsou součástí odběmého zaíízsn1 tt7fáznvě připojené spoťebiče nebo spoťebiče s vyššími
požadavky na kvalitu nežje uvedeno v tL8] (1], t191 až [24]), doporučuje s€ orrěfit, zda jsou tyto spoť€biče
chráněny odpovídajícími tecbnickými pmsťedky určenými k omezení negativních dopadů následujioíchjevů;

a) ztsáty napětí některé fáze u ťífrázových spořebičťr,

b) napěťových kmitjů Gřepětí a podpětí včetně lrrátkodobých přerušeDí napětí) u spofiebičů
oitlivých na rrapětí a nepřerušené napáj€ní,

c) zrrěn fiekvence u spoťebičů citlivých na §lto něny.

Poznámla: Na př@tí jsou citlivé zejména počítaěe, miboprocesoroyó oyláůiní, zwkavó sfudiq světelné
recu|,1tory, videopřístroj e, satelirr, íelďonní úlsřehy, í&y.

Na podpětíjsou citlivé zejména kdnřky, níazničky, ovlidací relé.

U elekronblcých přísttojů připojerých na sdělolací nebo datové §ítě je třeba brót y uvahu i možnost jejich
poškození přepětím v těcha sítích.

3.6.2 Charaktefistilcy požadovaného odběru

U odběrri ze sítí rm lze ve většině pňpadů roáodnout o portmínkách připojení na ákladě následujících
údajů;

a) adí€sa odběrného místa (popř. situační plánek)

b) rezervovanýpňkoílpoádovanáhodnotalrlavrrlhojističe

c) charakter odběru - pňpojovaná zařízenl: domácnost, MOP
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typu -A" - 16 A, označení cE a
ČsN BN otooo-:-zl3, [31, 32], a ohřev vody (mimo průtokové ohřívače), - osvětlení a elektrické. spoťebiče
připojolaÉ k rozvodu pohyblivým pffvodem (na zásuvky ) nebo pevně připojené, pňčemž příkon ádného
spoťebiěe nepřesahuje 3,5 kVA

c2) domácnost typu ,,B" s elektrickým vybavenímjako u sfuPně ,,A" a kde se k vařerú a
pečení používají elektrické spoťebiče o příkonu nad 3,5 kVA

c3) domácnost §?u ,,C" s elektriclcým vybavením jako byty stupně,,A" nebo ,,B", kde se
pío yyiápění (akumulační, přímotopné, iepelné čerpadlo) nebo klirnatizaci pouávají eleknické spoťebiče,
jejichž spoťeba je měřena u jednotlivých odběratelů

c4) domácnost typu ,,D' byty s elekřickým vybavenímjako byty stupně ,,A" nebo ,,B" nebo
,,C", kteréjsou vybaveny dalšími el. spoťebiči litere mohou ovlivnit chod sítě,

c5) MOP - údaje obdobně jako pro domácnosti, jmenovitě pak zařízenílspoťebiče
s ozíračením cE a s proudy >l6 A a š 75 A, které splňují ČsN EN 61000-3-11 a Č§N EN 61000-3-12 a dále
jmenovitě ost8tní ařizení, která nesp|llují tyto předpoklady

d) poádovani kvalita dodávky elekřiny (i spolehlivost a maximální doba přerušení dotlávky)

e) datum, k němužje připojení poádováno.

Tyto poádavkyjsou wedeny na formuláři ádosti o připojení, který lze ob<lržet od PDS.

Ujř exisfrljících odběrů ze síd nlzkého napěťje od&ratel podle [2] povinen ověfit neóyhost pod{ání

nové ádosti o připojeni pň uvažované zrněně velikosti nebo charakteru odběru.

Zjistí-li se po předběžném píověř€ní těchto úd]ajů řjsou ťeba podrobŇjší informace, PDs sije lyžádá
a uživatel je povinenj€ posl§Élout Podrobně je Po§tup v těchto případech popsán v Přílore 6.

U dodávek o jiném než nídtém rrapětí odběratel na poádání pfudlož lúomě uvedených údajů navíc
ješř podrobnější informace, ŤOvněž spe§ifikované v Příloze 6.:

V některých pffpadech mohou být pío vyhodnoceni účinků připojení zitěžr užvatele na DS zapoffií
jďtě podrobnější údaje. Takové informace mohou zahmovat nástin nrárůstu zatížení a navrhovaný program uvrÁdění
do provozq případně i ý].lv ňízenl vávtsle na signá HDo. Tyto informace si PDS jmenovitě vyádá a užvatel
je povinen je poskymout.

3.6.3 Způsobpřipojení

Návrh propojení mezi DS a uávatelem musí být v souladu se zásadami vyrnezenými v části 3.4 se všemi
úpíavami, kt€ré PDs odsoulrlasí.

Při yťizováni ádosti o připojení určí PDS uávateli způsob pňpojení pío daný typ připoJené ziÉéžE,
úroveň napětí, na kterou bude uávatel připojen, způsob provedení DS v mísé pfipojerú a sdělí oěekálanou kvalitu
dodávky.

V případě, kdy uživatel poáduje zvýšení sfupně spolehlivosti dodál*y elekÉiny nad standard
stanovený P8] nebo specifický způsob stavebního či technického provedení připojení k zařízení DS, uhndí
žadatel o připojenl náklady spojené s realizací tohoto specifického požadavku v plné výši.

Standarrlní způsoby připojení jsou uvedeny v Příloze 6 PPDS: Stsndardy pňpojení zařfuenl k D§.
S olúedem na místní podmínky může PDS §tanovit §tandald odchylně; v tom případěje povinen §rto odchylky
zveřejnit a sdělit žadaleli o připojení v podmínkách připojení.

Před uzavřením smlouyy o připojení (dodávce) je nezbyilé, aby PDS áskal přiměřenou jistotu, že
soustava uávatele bude v mísé připojení k D§ splitovat pňslušné poádavky PPDS.

Při posuzování možných ruši\.ých úěinků připojení plánovaného zaílzenl k DS a ovlivnění kvality
elekřiny v neprospěch ostatních odběratelů DS jsou roáodující ustanovení platných norem. Pro odběrná
zařízení tojsou předevšim [18] až [23].

Pro zdroje připojované do DS obsahuje pofiebné údaj€ Příloha 4 PPD§.

\
'+, )Z



strana 31 P r avi dl a prov ctz ov án í di s tr ibuě ních s ous t qv

3.6.3- 1 Odnífuutí požadavhl na připojení
Provomvatel DS má právo odmítnout požadav€k žadatele o pňpojení k DS v následujících případech:

1) kaPaciá zŇlzmi DS je v poádovaném mísé pňpojení nedostatočná s ohledem na požadovanou kvalitu
služeb a provozq tj.:
a) nelyhowje zlrratová odolnost zařízení Ds i/nebo zařízení uživatel€ Ds
b) přenosová schopnost zařízení DSje nedostatečná

2) plánované paramety zŇlze,ní uživatel€ Ds včetně pfislušensM, měřicích a ochrarurých prvků nesplňují
poádavky přislušných technických norem na be4ečný a spolehlivý provoz D§.

3) plánované parametry zalízeni a dodávané/odebírané elekťiny ohrožují kvalifu dodávky ostatním
odběratelrŮm a přenos dat provozovatel€ DS po silových vodičích DS nad dovolené meze slano1,ené
postup€m v části 3.5 PPDS, tj. především:
a) měnou napětí, jeho kolísáním a flikem
b) nesynetrií
c) harmonickými proudy
d) útlumem signálu HDO
e) dynamiclcými rázy.

Odmítnutí Poádavku na pňpojení provozovatelem DS z v,ýše uvedených důvodů musí obsahovat techniclcý
náwh náhradního řešení pfipojení, napřiklad pfipojení dojiné napěťové úrovně, než žadatel poádal nebo
poádavek na \.ýstsvbu přímého vederú.
Odmítnout připojení do DS zcela lze pokud se na ŇizarLi žadatale vztahuje některý z výše uvertených případů
l)_3) a nelze ho připojit do ždné napěťové fuovně DS.
prolozovatel Ds, v případě že takto odmítne ž:dateli požadované připojení, je povinen toto íoáodnutí
zdůvodnit ve stanovisku o pňpojení (§5, (| v |LZ).

3.6.3.2 prume yeaeni

V případě přímých vedení (po<lle EZ, § 38 až 43) ajeho čásť se doporučuje postupovat podle zísad a
norem pro nálrh DS a připojení uávatetů k této soustayě, uvedené v oddílu 3.5 PPDS.

Pokud není s PDs dohodnuto jinak, je předávacím mí§tem zaústění přímého vedení do stanice DS, ve
které jsou rovněž umístěna poťebná měřicí a ochrarrná zařízení. Vybaveni pňpojovaciho pole včetnÉ event.
Poťebného rozŠÍřeni rozvodny musí odpovídat ostatnímu zařízpní a standardům provozoyatele Ds,
stanoveným v připojovacích podmlnkách k D§.

V těchto podmínkách specifikuje provomvatel Ds i postuP při uvádění do provozu a potřebnou
dokumentaci, zahmující i zíklaclní parametry zařízení, poťebné pro síťové rfročty provomvatele bs (chod
§ítě, zl(ratové Yýpočty, výpočty zemních proudů, útlumu sigrrrátu HDo a šíření harmoniclcých). Jsou to:
. činný a indukivní odpor
. kqa§ity meň fázr,mi i meá fáznmí a zemí přímého vedení
. param€try tan§formátorů a kompenzačních kondenátorů
r předprokládaná velikost a průběh zatíženl nebo dodávky.

U zdrojů připojovaných přímým vedením k DS je zapoťebí uvést param€try jednotliyých soustrojí
Podle Čá§ti 3.E PPDS a předpokládaný způsob provozu vč. diagramu dodávky, schopnosti ostrovního provozu
či starhr ze tmy.

umístění fakturačního a provoznlho měření je v místě připojenl přímého vedení k Ds, pokud není
s provozovat€lom DS při jednání o připojovacích podmínkách dohodnuto j inak.

3.6.3-j rripoiení příného vedení do DS ajeho provozování
Před uvedením do provozu musí provozovatel pňnrého vedení doloát spInění poťebných měření a

d<oušek vlastního zařízení ( zprávu o východ revizi) podle platrrých obecných předpisů a podle norem a zisad
sPecifikovaných proyozoyatelem DS pío uvádění do provozu jeho vlastních zařízení. Provozovatel DS má
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pr,ávo být přítomen koneěnému ověření provozuschopnosti vč. testouíní pouáÝch ochran a ověření
nastavení, přenosu infonnací pro dispečerské ňzení apod.

Provozovatel pňmého v€dení je povin€n řádně udržovat vedení i k němu pňpojená zařlzea1, eveLl-
uzavřít s provozovatelem DS smlouvu o údráě.

Provomvatel přímého vedení je dále povinen:
. umožnit píovozovateli Ds sběr informací pro Á§Dň, po$ebnýoh pío řízení Ds a s ním spojených

zařízeu, zejménaph poruchach v DS
o pocřídit se dispeěerskému řízpní PDS
o umofoit PD§ in§talaci technického zŇlzÉa1 na l,ypnutí pro omezení dodávky/odběru při předcháaerú a

řešení stavů nouze
. pío om€zení nepřípustných uroYní zpětttých vlivů a dalších neádoucích jevů na tomto přímém vedení na

provoz Ds musí býí moálé přímé vedenl automaticky odpojit od D§ působením systémové automatiky.

3.6.4 Odběrné mísn
odběrnfu elektňclcjm zařízením odběratele (dále jerr "odběmé zríízatrď') je vďkeré eleknické

zařízení odběratele pro konečnou spoťebu elekffinn připojené k D§ buď přímo, elektrickou přípojkou nebo
prosřednictvím spolďné domovní instalace.

U odběrných níst typu domácnost v případě zániku smlowy o připojení nebo není-li pak ániku smlouvy
o dis,tribuoi elektřiny trvá í€zervac€ příkonu pro místo pňpoj€ttl 24 měsíců ode dne ániku smlouvy.

Způsoby připojení odběratele k DSjsou podrobně wedeny v Přiloze 6 PPDS.

Výtobny mohou být k DS připojerry vedením provozovatele DS nebo přímým vedením, pro které platí
ustanoy€ní čá§ti 3.5.3. U výroben pňpojených do sití nnje pro dod.ávku do sitě D§ možué pouát i přípojku dízerrou
pro napájení vlastri spoťeby výrobny.

3.6.5 Hranice vlastnictví

vlastnicwí zaňzení bude v případě poťeby zazramenáno v písemné snlouvě mezi PD§ a uživatel€m,
Neexisqie-li mezi snluvními st-anámi zvláštní smlouv4 která stanoví jinalr, je vlasmík povinen Zajistit ,\rstavbu

uvedení do povoz1 řízení, povoz a údržbu svého zař{zení.

U odběrů ze 110 kV a vn připraví PDS po dohodě § užvrtelem ro4is povirmosť a v případec}; kdy tak
PDS roáodne během vyňzování ádosti o připojení, také schéma sítě zr,ámrňující dohodnuúou hísnici
vlastnictví. Změrry v ujednání ohledně hranice vlashictví navržené nělríerou ze smluvních stran musejí být
odsoublaseny předem a budou zaneseny do síťového schématu PDS.

3.6.6 Komanikace

V případec\ kdy PDS z provozrúch důvodů roáodne že je ťeba zajistit yjměnu dat v reílném čase
mezi PDS a uáyrtelem v běžném provoal i v nouzových situacích jsou dlzení a nráslední údržba příslušného
prosťedku definovány čá§ť 3.7,8.

3.7 TEcHNlcKÉ PoŽADAVKY NA PŘIPoJENí

3.7.1 Úvod

OddíI3.7 PPDS specifikuje technické řďeni poádované rra hranici vlastnictví mezi DS a §ou§trvou
uívatele a váahuje se na všechny napěťové úrovně.



§hana 33 Pr avi dla provozováttí disřibučních soustt!,,

3.7.2 Zařízení na hranici vlastnictví

Yeškerá zzřizeni na hranici vla§tnictví musejí odpovídat zásadIám uvederrým v 3.5.9.1. Vstupní a
\.ýstupni pňpojeni k Ds musí zabmovat zařízení, kterým PDS rnůž v případě poťeby odpojit in§talaci uživ8t€l€ od
Ds. Toto Zařízení musí být trvale přístupné provomvat€li Ds. \

3.7.3 Požadavlq na chrónění

Řešerú ochran užvatel€ na hrrnici vlr§hictÝí, včetně §?ů zaíízfli a nastavení ochran i přeiros
informací o pŮsobení ochran musí odpovídat standardům PDS, které PDS specifikolal běhern vťizování ádosti o
připoiení.

Zelména:

a) maximální doba lypnuti poruchy (od počátku poruchového proudu až do áašerrl oblouku) a nastavení
ochran musí být v mzneá hodnot stanovených PD§ a v souladu s limity d<ratové odolnosti zařízrrí,
přiiatými Pro Ds

b) uživatel n€§mi omezil činnost automatik Ds (opětné zapínáni regutace napětí apod.) a tím snížit kvalitu
dodávané elekťiny

c) pň připojení k DS by si mět uživatel být vědom toho, že v D§ mohou být použwfury prvky automatického
nebo sekvenčniho spfuání. PDS podá na poádáni po&obné informace o prvcích automatického nebo
sekvenčního spínání, aby uávatel mohl §rto ínfonnace zoblednit Y návrhu své soustavy, včetrě řešeni
ochran

d) uživátel by si měl být ároveň vědom toho, že při napájerú ze síé vn s kompenzací zeruních kapacirúch
proudŮ mŮže v této síti nesymetrie fázových napěť v|ivem zemního spojeni trvat až několik hodin a že
řešení ocbran v některých DS, např. ve venkovslcých oblasteclr, můž u někter,ých typů poruch 4ůsobit
odpojeni pouze jeclné fáze fiífiázové soustavy.

3.7.4 Uzemnění

Uzemnění é části soustavy uávatete, která je připojena k DS, musí vyhovovat tecbnickému řďerri
uved€nému v části 3.5.9.2.

3.7,5 Zktatovtí odolnost

§lrutečné horlnoty zlsraiové odolnosti zaffzeni uávatele v mistě pňpojerú nesmějí být menší než zadané
hodnoty zkratového proudu D§ k níž je zřízení připojeno. Pň volbě zařízerú, kteIÉ bude připojeno k síti nídrého
napětí, je možno zohlednit úttum d§alového proudu v příslušné síti rm.

Při náwhu své soustavy vezne PDS v úvahu případné z\.ýš€ní zj§Btorlé,ho proudu způsobené zařízením
či soustayou uávatele. Aby bylo možré provést toto vyhodnocerú, je ťeba zajistit v pňpadě poťeby výměnu údajů
o iypočtených příspěvcích ke zlaaíovému proudu vtékajících do soustavy PD§ a poměr€ch íeaktance k činnému
odporu v příslušných nístech připojení k D§.

3.7.6 Učinek kapacitancí a indaktancí

Uávatel pň po<lání ádosti o připojení poskytne PDS údaje uvedené v části 3.9. Podrobně je ťeba uvést
údaje o kondenzitorových bateriích a roaktorech připojených na vysokém napětí, které by mobly mít vliv na DS a o
jejicbž připojerú_užvatel PDS žádrá- Na poádáni PDS zašle uávatel také údaj6 o kapacitanci a induktanci čásfi
svého roarodu. Úrbje musejí být natolik podrobné, aby umoáovaly:

a) prověřit, zda spínací zařízení DSje správně dimenzováno
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b) prokálzá" žE nepříznivě neovlivní provoz DS (např. odsávání nebo resonanční zrryšování úrovně
sipálu IIDO); pro odstranění pfip. negativních vlivů je uávatel povinen píovést vhodná tecbnicki
opďení dle [27]

c) zajistit, aby árášecí tlumivky a uzlové odpomiky, polrud je PDS pouává pro zemnění uzlu síti DS, byly
dostatečně dimenzovány a provomvrány podle [16].

3.7.7 Fakturační měření

3.7.7.l Obecn! požadavfu

Úkolem fakturačního měření je získávIínú dat o odebírané a dodávané elekřině a poslg,,tování těchto
dat opráYněným úča§tríkům trhu. Tato datajsou podkladem pro účtování na trhu s elekfrinou.

Zá&ladníustanoveníofakturačnímměřenijsouuvedenavP1],zejménav§49,v[Ll6]adálev[L5].
Souhrnně a podrobněje fakfuračDl měření popsáno v Přiloze 5 PPDS.

Příloha 5 PPDS uvtádí podrobně

a) defutice měficího bodu, měficího místa a měňcího zaříz€ní a vžahy meá nimi

b) vymezení povinnosť PD§, ťrobců a konečných zákazrríků
. zodpovědnost pD§ za funkěnost a správnost měřicího zařízení
o povinnost výrobců a konďných ákazrriků upravit a lybavit na sluj nráklad předávací nebo odběmé

místo pro instalaci méřr:ciho zafizen\ zÉjméll^a
- Zajištění a instalari měřicích tíansforínátorů
- položení nepřerušovaných samostatných spojovacích vedení meá měňcími transformátory a

měňcím zařízením
- zajištění poťebných oddělovacích rozhraní
- zajištění spojovacího vedení mezi elektroměry a r€istračnírn pňstojem (u měření §pu A nebo B)
- pňpojeni telefonní linky pro dákový odečet (u měř€ní §?u A)
- zajištění íozvaděčů, skříní apod. pro montáž měřicího nňZ€ní;

. podrobnosti stanoyí yždy PDS

c) měřicí a áčtovací interval, značení směru toku eneŤgie, stŤední hodnotu výkonu.

3.7.7, 2 Technicl,e požadavky ra fakurační měření

Vedle obecných požadavků musí měřicí zařízení splňovat minimální technické požadavky, z nicM
některé uvádí [L5]. Ty1o poádavky jsou podrobně popsány v Přiloze 5 PPD§. Druhy měňcího zaňz€ní,
způsob instalace a umístění pro obvykté případy obsahují standardy PDS. Všeobe€ně platí, ž€ měřicí aříz€ní
se umisťuje do odběrného zařízení konečného zÁkaafua n€bo do rozvodného zařlzai ťyrobry co nejblíž€
k mísfu rožrraní sDS. U sloátějších odběmých míst musi být projekt odsouNasen PDS. PDS stanoví
minimální poádavky na méíicí zaíizelL-

Přiloha 5 PPDS popisuje podrobně

a) druhy měření
r přímé (bez pouáť měňcích transformátorů)
o převodové (s pouátím měřicích nansformátorů - v síti nnjen tran§foímátory proudu, v sítich vrr a vvn

transformátory proudu i napětí)

b) druhy měňcích zařízení pro způsoby měření
o typ A - průběhové měřeni elekťiny s dálkovým přenosem úrlajů
. typ B - průběhové měření elekťiny s automatickým odečtem pomocí ručnlho terminálu
o qlp C - ostatní mďení elekťiny;
jsou uvedeny podrobnosti ke způsobům měření, dálkovému odečtu, automalickému odečtu a vizuálnímu
odečtu
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c) yybav€ní měňcích míst měřením určitého typu (A,B,C) urěuje [L5] a 5 PPDS v
napěťové hladině a velikosti instalovaného výkonu vjrobny/rezervovaného příkonu konečného zikazlíJra;
vyšší typy mďení A a B se do 3I.12.2004 netýkají výrobců elekťiny pod 250 kW a odběratelů
s rezervovan]ým příkonem do 250 kW; od 1.1.2005 jsou průběhovým měřením minimálně typu B
lybavena odběmá místa všech konečných zákazniků odebírajících elekťinu z DS s napětím \yšším n€ž 1

kv

mininální požrlavky na ťídy př€snosti €lektroměrů a měřicích transformátorů pro nově dizovaná měňcí
místa nebo rekonstruovaná měřicí mísá při celkové výměně měřicího zařízení určuje [L5]; tato Ýyhláška
urrádí royněž požadavky na synchronizaci jednotného času měňcích zařízení

měňcí a tarifiť firnkce zajišťované PDS jsou předmětem smluvního ujednání meá PDS a uživate|em;
rozsah měření jalové €n€rgie stanoyí PD§ - obvykle u uávatelů s měřením typu A a B, u malých uávatelů
s měřením §pu C zarayidla stačí měŤenl činné energie; pokud uávatel požaduje tarifirí nebo měňcí frrnkce
nad rámec daný [L5], můá je s PDS sjednat, hradí však vícenáklady přesahující náklady na standardní
řešení

ovládáLrrí tarifr pomocí EDo, přepínacích hodin (u měřenl typu C) nebo intemích funkcí elektroměru či
registračního přístroje (u měření §pu A a B)

povinnost uživatele zabezpečit PDS kdykoliv přístup k měřicímu zařízení

poskl,tltutí připojeni u měření §pu A

podmínky pro instalaci kontrolního měření uávatelem, zejména odsouhlasení a smluvní podchycení rlruhu
a rozsahu Zařízení pro kontrolní měřeDi, přisfup PDs k němu a k měřeným hoclnotám

možnost Yyužtí informací z fakturačního měření provozovat€l€ D§ uživatelem a podmínky, které je pro
to nezbylné splnit, vč. írhrady vyvolaných vícenákladů

zabezpečení surových dat, jejich archivace a uchováviiní, za které zodpovírlrá PDS

identifikaci naměřených dat

odečet a posk},tován í dat

poskytování náfuadních hodnot pro uávatele s jednotlivými typy měření (A,B,C)

př€dáyání naměřených ho<lnot, lteré se přenášejí vždy s infomracemijednotné identiíikace měňciho bodu

úlrradu nákladů za měřicí zařízeni a poslq.tování (přenos) dat:
o pDs bradí provozní náklady za přezkoušení měřicího zařízení u konečných zÁkaank1, a a

přez-koušení a poslgtovárť dat vě. dálkového přenosu opráuěným příjemcům
o výrobci e oprálTění zákazaíci hradí pofizovací náůlady na měňcí transfoímátory a lybavení

měřiciho místa podle ěásli 3.1.7.1 c), pořizovací náklady na telefonní linku a paušální náklady na její
provoz (u měř€ní typu A), náklady na instalaci měřiciho zaňzení, jeho první přezkoušení a uvedení do
provozu

ú<lržbu, uřední ověřovrání a odečty měřicího zařízení,

3.7.8 Informace prc automatizovaný §ystém d.ispďetskeho řízení PDS

3.7.8.1 úvod

Podle EZ je PDS, provozující zŇizení o napětí 110 kV, povinen áídit techniclcý dispečink. [M]
ukládá PDS" aby v PPDS specifrkoval informace získávané automatizovaným systémem dispeč€rského řízeni
z DS a od uávatelů pňpojených k DS, kterýmijsou zde:

I
d)

e)

g)

h)

,

k)

D

m)

n)

o)

p)

q)

(



a) PS (z předávacích míst PS/DS)
b) výrobny elektřiny připojené k DS na napěťové urovni 110 kV a vn s výkonem nad l IVIW (u kterých

nestačí měření pro áčlování elekťiny - faknrraění měření )
c) odběrat€lé z napěťové urovně 110 kV nebo vn s rezervovaným příkonem nad 400 kW (u lcterých nestačí

měření pío zúčtová,ní elekřiny)
d) sousední nebo lokální DS.

Kritériem pro urč€ní těchto uávatelů a zaíizrni v jejich stanicích, od nichž se informace do
dispečinku PDS mají přenášet, je charalrter a stupeň ovlivnění provozu DS provozem zařízení uávatele. Tito
uávatelé a příslušná zařízení budou urěeni pfi stanovení podmínek připojení k DS.

3.7.8.2 Soubory informací pro ÁSDŘ PDS

Tyto soubory jsou určeny pro růané §py objektů DS a uávatelů v platném alčr;li [29], na zÁkladě
teto normy může PDS zpracovat své standardy informací jako podrnnoánu souborů definovaných v [29].
Z nich pak určí PDS při stanovení podmínek připojenl nezb}tné informace pro A§DŘ PDS.

Jde přitom o §to druhy informací:

- signály o topologii určených vývodů uávatele, 12íL stavy vypínačů, odpínačfl odpojovačů, uzernňovačů, a
to dvoubitovou signalizací

- měření elektriclqých veličin - činného ajalového l,rýkonu, napětí a proudu

- poruchová hlrášení od ocluzn a automatik.

odběratelé s vlastní výrobnou elektřiny musí na poádavek PDS poskltovat i informace o velikosti
t&o výroby.

Výrobci elektřiny připojení k DS musí zajistit možrost synchronizovaného spínání ve svém objektu,
eY. na syé síaně.

3.7.8.3 Zajištění sběru a přenosu informací pro ASDŘ PDs

Uávatel určený podle odstavce 3.7-8.1 zajistí ve svém objekíu a na své ná,klady příslušné informace
stanovené podle odstavce 3.7.8.2 v reálném čase, v poádované kvalitě a přesnosti a vyvede je podle dohody
s PDS buď na informační rozvaděč, nebo na komunikační rozlraní s protokolem, pouávaným v D§ (§p
protokolu bude určen pii stanovení podmínek pňpojení). Na své ná,klady dále uávatel zajistí:

- měňcí řansformátory a měřicí převodníky

- zabezpečené napájení podle podmínek připojení

- prostor pro umístění nal,azujících zařízení PDS (např. pro telemechanikq terminál, přenosová zařízení
ap.)

- zabezpečení naYazujícich zzíizslíPDS proti poškození a neuátí
- přísfup pracovnftů PD§.

PDs zajistí a in§taluj e ZŇizeri poĚebná pro přenos informací do dispečinku PDs
o telemechaniku
o terminál
. přenosové zařízení
o přenosové cesty

a bude tato zařízení udržovat v provozu. Úhradu příslušných nákladů zajistí:
o výrobce v p|né výši ve smyslu EZ, § 23, odstavce (2) a)
. odběratel ěá§tečně v rámci podílu ádatele o pňpojení podle [L2], § 6.

Pokud se PDS a uávatel dohodnoq že PDS bude dálkově řídit spínací zaíizeú uživatele, bude ajištění,
provoz a údržba potŤebného telemechanizačního a přenosového zařízeli součásí této dohody, Bez ohledu na



P r avi dl a pr ov oz ov ání di s tr i b uě n í ch s ou s ta,

futo skutečnost

3.7.9 Hromadné dólkové ovlódóní

IIDO vyttává PD§ k ňzení určifých sepentů spoťeby, zejména akumulační a přímotopné spoťeby, tak,
aby zajistil optimrálnl vyuátí sítí a u§pokojení co největšího počfu odběratelů za norulálního provozu,
realizoval pofiebné omezeni spotřeby při stavech nouze a při ásaách bnánících jejich vmiku nebo
odsťaňovánijejich následku a zajišťoval nezbyhé systémové a podpůrné stuáy D§.

Podmínkou připojení odběmých míst těchto ákazríků je instalac€ přijímač€ HDO podle požadal*u PDS
a souhlas zíkaznfta s řízením specifikoyaných spoťebičů ze sřany PD§, vyjá<lřený ve smlouvě o připojení k
Ds.

Tecbnické požadavky na zařízení IIDO obsahuje [27].

Přidělení povelů HDO jednotliv,ým odběmým rnístům je v kompetenci PDS, jednottM zákazríci ajejich
obchodníci jsou povinni je respektovat.

Informace o režimu spínání IIDo poslqtuje PD§ s minimáně týdenním předstihem dálkově (internet)
nebo na wžádání.

Časý vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za norrnálních provozních
podmínek. V případě nutnosti prov€dení provozúch změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředyidanými
okolnostrrri, může dojít k lokálnínr a časově omezeným úpravám časů lysílání s dodržením pravidel pro
lysílání a v souladu s cenovým roáodnutím ERÚ.

3.8 PoŽADAVKY NA rrýRogce ELEKTŘINY

3.8.1 Úvod

Oddil 3.t Plónovrďch a připojovacích předpisů pro D§ se vztahuje na všecbny stávající i budoucí
výrobce eleliúřiny, včsfuě odběratelů § vl8stní výrobou elektňny a včetně LDS s pňpojenými výrobnam! kteři
maý zsřízan pastljlcí nebo schopné pracovat paralelně s Ds. Pokud sávající výmbna nesplňuje požadavky části
3.7, její provorcvatel o tom uvědoínl PDS, se kter,ým projedná další postup.

Kromě splnění poádavků oddílu 3.E mu§ejí výrobci elehřiny připojení do D§ splnit poádavky ctalších
příslušných oddílů PPDS.

3.8.2 Obecnépožadavky

Výrobci eleldřiny připojení na napětí nn, vn nebo wn jsou povinni dodržet minim,ílně wfuaYw
uvedené v Příloze 4 PPDS.

3.8.3 Poslqtnuíí údajů

Výrobci elektřiny se podle velikosti tstalovaného výkonu a napďoyé úíorně do které pracují, dělí do
ťí, níže wedenýc[ základních kategorií. Každá kat§goíie výrobců musí při vyřizování ádosti o připojerú nebo na
vyáclání PDS poslqytnout nejmérrě dáe uvedené inforna.€:

Kategoňe výrobců:

a) Výrobce elektřiny s v,.foobnou připojenou na napětí vn nebo niXí nebo
s celkovým instalovaným v!ýkoDem menším než 5 MW

3.8.3.1

b) výrobce eleldřiny s výmbnou připojenou rra napětí vn nebo vy,šší a 3.8.3.1+

být dálkově řízena.
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s celkovým instalovaným výkonem větším než 5 MW a menším než 30 MW 3.8.3.2

c) Výrobce elektřiny s výrobnou, jej íž celkový instalovaný yýkonje 30
MW a větší.

3.8.3.1+
3.8.3.2

Při podání ádosti o připojerú k DS se rrýrobci eleldřiny musejí řídit rovněž ustanoverúrni oddflu 3.5.

PDS použje poskybrutó inforurace k qpracování modelu D§ a roáodne o 4ůsobu připojení a potřebné
napďové úrovni pío pňpoj€ní. Pokud PDS dojde k ávěnr, že nalthované připojení nebo aněny stávajícího
pňpojerúje ťeba áodnotit podrobněji, může si lyádat další bformace.

j .8 . j . I Údaje požadovarc od všech uj,robců elehřity

Je neáytné, aby kažÁý výrobce ele!úňny pos§tl PDS informace o vjrobně a řďení místa piipojení
výlobny k D§. Pfud stanovenim podmínek připojeníjakékoli výrobny k DS si PDS může vyádal §to informace:

a) Údaie o \.ýrobně (projednotlivé geneíátory)

1) jmenoyié yýstupní napětí

2) jmenovitý zdránlivý výkon kVA

3) jmenovitý činný výkon kW

4) maximální dodávaný čimý v/kon, případně požadavlcy najalový výkon ftVAr)
5) druh gensrátoru- synch,rormí, asynchronní, apod.

pohon

očekávaný provozú režim v,.hoby elekřiny, např. trvatý, přeíušovaný, pouze ve špičc€
apod.

příspěvek ke Zlíatovému proudu (u vellcých strojů můž být tato informace uvedena
v dop|ňujících údajích podte 3.8.3.2)

řízaú lapéti (typ regulrátoru a event. možrost pňpojení do automatické sekundámí
regulace napěf)

údaje o transforrnátorq do kteého je genenítor vyveden

poádavky pro krytí vlastní spoťeby a./nebo pohotovostrí dodávky

schopnost ostrovního provozu a staítu ze t1ly

výsledky měření na zdroji poťebné pro posuzování pňpojitelnosti ve smyslu Přilohy 4
PPDs

14) způsob vyvedení výkonu od generátoru po předávací místo

b) Řešení místa ofiooiení

1) 4ůsob synchronizace mezi PDs a uživat€lem

2) potbobné údaje o řešení způsobu provozu uzlu té části soustavy qhobc€, kteráje přímo
pňpojerra k DS

3) způsob připojeni a odpojuri od D§

4) úclaje o síťových ocbranách.

Podle typu a vefikosti výrobny nebo podle míst4 kde má být provedeno připojení k DS, si PDS může
vyádat další informace. T}to informac€ musí Yýrobca na požádání PDS poslgrtrrout.

6)

7)

9)

10)

1l)

12)

13)
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j.8-3.2 Doplňující tdaje požadovane od uj,robců elebřitty s celkouým uýlrnnem větším než 5 MW nebo
připojených do nqěťové hladiry ln nebo wn

Před stanoyením připojovacích podmínek výrobny k D§ si PDS mtůr vyžádú následující doplňující
informace (pro jednotlivé genelátory)

a) Technické údaie

l) informace o výrobně:

graf MWMVfu (PQ diagram)

qp buzení

konstanta setrvaěnosti MW s,A{vA (celý sřoj)

odpor statonr

reaktance v podélné ose (sycené) tázavá

přechodná

syncbronni

rázová

přechodná

synchronní

ňavá
pŤechodná

s},ncbroDní

reaktance v pffčné ose (sycené)

časové kon§tanty: podélná osa

příčníosa ržtpvá

(s uvederúm časové konstanty pTo řozepnuqý, nebo zkatovaný obvod)

netočivá složka

zpětná složka

transfonnátor

odpor

I€aktance

odpor

reattan§e

odpor (sou§ledná i netočivá složka)

reaktance (sousledná i netočivá složka)

zdántivý výkon MVA
odbočky

spojerú vinrrtí a hodinový úhel

uzemnění

autoínatická r€ulace napětí: btokové schéma sysému automatické regrrlace napětí,
včehě údqiů o ávislosti yýstupního napětí rra proudt1 časových konstantách a medch
výstupnlho napěti

úd4ie o regulátoru oáček a §rpu pohonu; blokové schéma regulátoru oáčel<, časové
koí§tanty řídícího systému ffzení a turbíny spolu s jmenovifými hodnotami turbíny a
maximálního výkonu

údaje o transformátoru společné vlastní spoťebn požadavky na zl§ato\ď yýkorr a
dodávky elektřiny

2)

3)

4)



provozu zdroje, parametry plo
otáčkové íegulace, minimální a maximální proyomí otáčky (frekvence) zdroje

6) minimální a maxináIní provoaní svorkové napětí zdroje a vlastní spoťeby

b) Požadavkv na rrýkon a oohotovostní dod.ívkv

1) výkon na prahu výrobny a minim,áiní wy'kon každé geneétorové jednotky a výrobny v
Mw

2) vlasaú spotřeba generátorové jednotky a výrobny (čirmý a jalový výkon) v MW a
MVAI za podminek minimální výroby energie; u odběratelů s vlastrú výrobou elekťiny
by tento údaj měl také obsahovat požadavlry na odběr z DS a pohotovostni dodávky pň
výpadku nebo odsávce vlastrú výrobny

3) regulačni rozsah dodávky (odběru)jalového výkonu.

Podle okolností si PDS můž€ vyádat podrobnější informace, nežjakéjsou wedeny \.ýše; yýrobce elektřiny muje
na poádání pos§1rre.

3.8.3.3 Doplňující údaje pro větrne elektrmny s instalowrým ujkonem nad 1 MW
- nadmořská výška
- GPS souřadnice
- poč€t Yěá
- výška věá
- jednotkový výkon generátoŇ v rámci farmy
- diagram vítr - výkon (křivka ávislosti výkonu VTE na rychlosti větru)

3,8.3.4 Údaie od ujrobců elelařiny poskytoyané PPS

Některé údaj€, kíeré výrobce elektřiny s celkovým irstalovarrým výkonem většírn než 30 MW o své
výrobně posklnre PD§, př€dá PDs také PPS, pokud si je PPS vyádá v souladu s PPPS.

3. 8.4 Technické požadavlcy

3-8-4- I PožadavlE na provozní puametry yrrobn ,

Poádavky na elektické param€řy výíobny el6kťin, mďrené na svorkách generátoíové jednotky,
stanoví PD§ v ávislosti na 4ůsobu pňpojení přijednfuí o pňpojení k DS.

Genenítor s instalovanýn výkonem 5 MW a vyššín1 na vyádání PD§ i s výkonem 1MW a vyšším"
musí být schoperr dod.ávatjmenoviný činný výkon v rozneá účiniků cos <p : 0.85 (dod.ívkaja1.1ýkonu induktivního
charakteru) a cos 9 : - 0.95 (chod g€nenátoru v podbuzeném stavu) při dovoleném rozsahu napětí na svorkách
generátoru *5 yo Un a při loaitočtu v rozneá 48.5 až 50.5 EIz Pň niřších hodnotách čirmého výkonu se dovolené
hodnotyjalového výkonu 4jistí podle tzv. -Provozúch diagramů aItern átoru ' (PQ diagram), které musí být součásť
provozn&tecbnické dokumerrtace bloku. Tecbnologie vlastní spoťeby elektnÁmy a zaj§tění napájení vlastni
spoťeby umožní vyžití výše uvedeného dovoleného íOzsahu - např. pouátím odbočkového transformátoru
napájeni vlastní spotřeby s regulací pod zatížením.

Zde uvedený ákladní poádovaný regulačnl rozsahjalového yýkonu může být modifikován,tďy zúžm
nebo rozšíř€n. Důvodem případné modifikace můž být např. odlišní (nižšílvyššf) poťeba r€gulačního jalového
výkonu v dané lokalitě DS nebo zvláštnl tecbnologické důvody (např. u asynclrronnich generátorů), Taková
modifikace předpokládá rrzavření zvláštrú dohody meá provomvatelem a uávatolem DS.

Výše uvedený poádavek na regulaění výkon mrůž být variantrě zanélětt zz následující poádavek:
Generátor musí být schopen dodráva jmenovitý čirmý výkon v rozrneá účiniků cos g : 0.85 (dodávka jal.výkonu
induktivního charakteru) a cos g = - 0.95 (chod genorátoru v podbuzenérn stavrr) při dovoleném rozsahu napěť na
sřaně vn nebo 1 l0 kV v medch Un tlO %.

P r av i dl a pr ov oz ov ání dis tr ibuěníc h s o tts t cv
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PD§ píseírmě stanoví, zda je pío řízení napětí výrobny próběžrě pracující automatický
systém buzení s rychlou odezvou bez nestability v c€lém proYozúm ptismu výrobny. To ávisí na velikosti a typu
v5hobny a sousedících črásť DS, k nížje připojena. PDS písemně stanol.í pfiparlné požadavky na koordinaci řízení
napětí v uzlu DS. PDS d.ále stanoví páqmo pgjalový výkon výrobny.

PDS můž stanovit zvlášfuí požadavky na koordinaci lízmi l'É;péli v uzlu DS, případně poádolzt
ařleŇní zAroje do sysému sekun<lámí a t€íciální regulace napětí a jalových výkonů, Realizaci poádovarrých
opaťenl na straně zdíoje zji§tí výrobce na své náklady.

Další podrobnostijsou uvedeny v Přilozt 4 PPDS.

j.8.4.2 Koordinace se stóyajícími ochíanami

U ochran výrobenje nezb},lné zajistit &ásledující koordinaci s ocbranami spojenými s Ds:

U výroben přímo připojených k D§ musí výrobce elelrířiny dodržet !,}?ínací ča§y poruchového proudu
tekoucího do DS, aby se důsledky poruch v uříz€ní ve vlastnicM výrobce elekťiny projevující se v
DS sníály na minimum. PDS zajistí, aby nastayení ochran PDS §plňovalo vlastní poádované
qpínací časy poruch.

Požadované vypínací časy ponrch se měří od pďáíku vzriku poruchového proudu až do áašenl oblouku a
budou specifikovány ze §hany PDs talr aby odpovídaly požadavkum pro příslušnou část D§.

O nastavení ochran ovládajících lypínače nebo o nastav€ní automatického spínacího zařízení (áskoku) v
kteremkoli bodě připojeni k DS se písemně dohodnou PD§ a uávatel během konzrltací pŤobíhajících před
pňpojením. Tyio hodnoty nesmí být zněněny bez pře-dchodho výslovného souhlasu z€ strany PD§.

U ochran výrobnyje nezbynré zajistit koordinaci s případným systémem opětného zapnutí speciťrkovaným
PDs.

Ochrany výroben nesmí působit při krrátkodobé nesymetrii, lyvolané likvidací poruchy áložri ochranou

O velikosti možré nesymetrie Dapěť v síti wědomí PDS budoucího výrobce elekřiny pň projednávání
připojovacích podmínek.

3.8.4.3 Ostrovní provozy

Při nouzových podmíŇách může nastat situace, kdy část D§, k nížjsou výrobci elektřiny připojeni,
zůstane odpojena od ostatních části soustavy. PD§ v ávislostí na míshích podmínkách roáodne, zda je
ostrovní provoz výrobny moárý a za jakých podmínek. o přípustnosti aktívace zŇízpu pro ostrovní píovoz
rozhodne PDS na ákladě výsledků ověřovacích z,koušek.

Podnínky provozu wýroben §tanoví odstavec 3.8.4.1, pň vybočení frekvence, velikosti a symetrie
napětí mimo stanovené meze zajisd výrobce samostatně odpojení výlobny. Pokud vniklý o§trov není vybaven
zAřizÉlním pío následné zpětné přifázovánl k ostatním částem DS, zajistí výrobce €l€ktřiny na pokyn PDs
odpojení výrobny.

Výrobny, pňpojené k DS na napěťové urovni nižší než l10 kV, se pravděpodobně ocitnou v oblasti
automatického oďpojeni zinéžs frekvenční ochíanou. Proto výrobci elektňny musí zajistit, aby veškore
ochrany výrobny měly nastavení koordinované s nastavením frekvenční ochrany, které na poádání poskytne
PDS. Ten s nimi dohodne i provoz výrobny v pffpadě působeni lokální fiekvenční ocbrany, Výrobny buď
přejdou na vlastní spodebr1 nebo se odsta!,í. PDS podle místních podmínok stanoví způsob a podmínky
opětného pňpojení k Ds.

b)

c)

d)

e)
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j.8.4.4 Najetí bez vnějšího zdroje

Je nezbytré, aby každý výrobce elektřiny uvědomil PD§ o lom, zdajeho výrobnaje schopna spuštění
bez pňpojení k vnějšímu zdroji elekťiny. Podmínky vyržvátrí budou předmětem dohody mezi provozovatelem
výrobny a PDS.

3.8"4-5 Zkaušky řed uvedením uýrobtry do provozu

V případech, kdyje pro účely provedení z-koušek výrobny nezbytné její připojení k DS před uvedenim
do provoztr" mu§í Yýrobc€ elektňny dodržet poádavky smlouvy o připojeni. výrobce po§lg.tre PDs pfo
zajištěni kooídinace zkoušek program zkoušek a uvádění do provoan, ktený PDS schválí, je-li přiměřený
okolnostem.

3.8.5 FaWuračníměření
Pro výrobce elekÉiny platí též ustanovení části 3.7.7.

3,8,6 Informacepío ASDŘ PDS
Pro výrobce elektřiny platí rovněž ustanovení části 3.7.8.

3.9 PosToUPENíÚDAJŮ PRo PLÁNoVÁNí

3.9.1 Úvod

Tato čtást uvádí informace předávané vzÁjemlě mezi PD§ a uživrt€li. Zahrnuje údaje, kteé jsou
nezbytné pro efektivní, koordinovaný a hospodámý rozvoj DS a k tomu aby PDs dodržel podmín§l licence.

3.9.2 Plónovací podklady poskytnuté provozovatelern DS

V souladu se svou licenď pfipraví PDS na požádánl podklad, ve kterém budou trrodrobně uvedeuy
hodnoty minimálního a maximálního zlaatového proudq parametry kvality včetně spolehlivosti Ds 8.1imity
úíovní zpětných vlivů. Podklad zpracuje do 30 dnů ode dne přijetí ádosti nebo obdžení souhlasu se
zaplacením dohodnrrté částky, a to za předpokladu ž€ ádost obsahuje dostatečné informace pro jeho přípravu
(ve složtějších případech stanoyí PDS přiměřeně delší lhůtu). Za poskylnutí tohoto podkladu může PDS
účtoYat poplatek.

3.9.3 Plónovací údaje poslEtnuté uživatelem

Aby PD§ mot dodržet požadavky licence a dalšlch ávaaých předpisri jsou uávatelé DS povinni
na ádost PDS posk},tnout dostatečné údaje a informace pro plrÁnování, včeúrě podkladů pro přp. výpočet
příspěvku k hodnotě zlrratového proudu podle [l3] a příspěvků k rušivým zpětným vlilrlnr podle [l8] -[23] a
popisu charakteru spoťebičů z hlediska proudových rrázii a harmonických.

Uávatelé, na nicM se podle přovoních př€dpi§ů pro DS (kap.4 PPDS) požaduje odhad spoťeby,
musi jednou ročně předat tato data PDs. součá§tí těchto dat má být plán rozvoje pokrývající 5 let. Tyto
informace se ročně aktualizuj í.

Aby PDS mohl qpracovat svůj ptán rozvojg jeho rozpoěet a píorré§t případné poťebné úpraly DS,
je uživatel dále povinen oznámit také vešk€ré podstahé Zněny ve své soustavě nebo provoaftn reámu. Tyto
informace musí obsahovat veškeré změny - snížení či zvýšení maximální spoťeby nebo dodávaného výkonu .

jejího charakteru včetně pňspěvku k9 z*ratovému proudu a dalším charalrteristiclcým parametrům, ktere
mohou ovlivnit bezpďnost provozu a kvalitu dodávané elekřiny V případě neplánovaných alěn v soustavě
uávatele nebo provoaím reámu uživatel co nejdříve uvědomí PDS, tak, aby PDS mohl pňjmout pffslušná
opať€ní.
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3.9.4 Informace poslgltnuté ostatním dotčeným uživatelům

V pffpadech, kdy navrhované úpraly ve vlastrí DS nebo úpravy či zněny v soustavě některého
uŽvatele, blášené PD§ podle bodu 3.9.3, by mohly ovlivnit sou§tavu či zařízení jiného uávatele, seznámí
PDS s těmito informacemi dotčeného uávat€l€. Toto ustanoveni podléhá omezením plynoucím z časových
možností zpřísfupnění této informace a ustanovením o utajení a o ochraně hospodrářské soutěže.

3, 9, 5 Informace poslcytované ptoýozoýatelem DS pro územní pldnovóní
Iizernní plánováLrri podle P12] y platném zrění ajeho prováděcich vyhlášek řeší komplexně firnkční

vyráti území a zásady jeho organizace. Jeciním zjeho ukolů je vytváření předpokladů pro tyorbu koncapcí
{ýstayby a technického rybavení daného území.

PDS je na základě [L13] povinen na vyzvání zpŤaooyatele územní energetické koncepce posl§,tnout
součinnost při 4,racování.

PDS při ton požaduje, aby pořizovatel úzenně plánovací dokumentace zajisíi| ařazetlí
výhledových zíměrŮ \.ýstayby energeticlcých zaí7zeni la zikíadě [L12] do územně hospodářslcých ásad a
územních plánůjako veřejně prospěšné §tarrby.

Rozsah a charalríer poslrytovaných informací ávisí na sfupni zpracovávané územně plánovací
dokumentace. Není-li dohodnutojinak, poslgrtne PD§ 4racoyateli beáptatně tJ.ao údlje:

a) při zpracování energetické koncepce, resp. územního plánu velkého územního celku
. zakeslerré trasy sóvajících vedení vrn, pfip. vn
. topoloeri stávajících transformoven zvnlr-.r,n a wt/vn
. zalíeslené ťasy plránovaných vedení yyn a hlavních napájecích vedení vn
o urnístění plránovaných transformoven wn/vn

b) pň 4racování energetické koncepce, resp. územního plrá,rru sidelního úfuaru
o zalceslerré tasy síívajících vedenl wn aur, přip. nn v dotč€ném kalash4lním uzemí
o topologii stávajících transformoven zr.n/wrl wn/r.n a rn/nn
. Zakeslené trasy plánovaných vederrí wn a vn, pňp. i nn
. umístění pliinovaných transformoven wn/vn a vn/nn

c) při zpracovránl energďické koncepce, resp. územního plánu ány
l zalq,eslerré trasy sávajících vedení všech napďowých úrovní v dotčené oblasti
. topologii stávajících aarsformoven zvnlvr.rr, vvr/vn a vn/nn
o zakreslené trasy plánorraných vedení r.vn a vn, pňp. i rm
. rrmístění plánoyaných tansformoven wrýr,n a vn/nn.

PDS n€ní oprárrrěn sdělovat zpracovatelům územně plánovací dokumentace pro účely uzemního
plránoviání informace týkající se;

. materiár! pirtňem arezsrvy zňžiblnosti vedení všech napěťových urovní
l zatižnní tarsformátorů wn/vn a vn/nn
. prostoíoyých rezerv uvniť transformoven vyn/vn a vn/nn
. komploúúch databázových úclajů o odběrech, zejména adresy odběratelů, velikosti a druhy

odběrů.

3.9.6 Kompenzace jalového uýkonu

Uávatel poslatne PD§ informace o případné kompenzaci jalového výkonu přímo či nepřímo
přípojené k DS:

a) jmenovitý \rýkon komperrzačniho zařízení ajeho regulační rozsah
b) údaje o případných předřadných indukčnostech



d) místo připojení k DS.

3.9.7 Kapaciíní proud síĚ

V někter,ých pfipadech je nezbyhé, aby uávatet poskytl na poádání PDS po<lrobné údaje o
celkovém kapacitním proudu své sítě při normální frekverrci vztažné k místu připojení k D§.

Do údajů se nezahrnují:

a) neávisle spínaná komperrzacejalového výkonu připojená k sou§tavě užvaíele (podle 3.9.6)
b) kapacitú proud §ou§ta}y uávalele, obsažný ve spoťebějalového výkonu.

3.9,8 Zbatové píoudy

PDS a uáyitel si rymění informace o velikostech zlšatoťch proudů v mísé pňpojení k D§,
konlaétně:

a) maxim.áJní a rninirnílní hodnoty příspě1.lrů ťífázového symetrického d<ratového proudu a proudu
protékqiícího mezi fráaí a zerní pňjednopólové zemní poruše

b) poměr reaktance a čirutého odporu při zlsratu
c) v pňpadě vájemně píopojený§h sou§tav odpovídající ekvivalentní informace o celé síti.

3.9.9 Impedance propojení

V připadě propojení uávatelů pracujicích paralelně s D§ si PDS a uživatel vymění infonnace o
impedanci propojení. Jejich součrástí bude ekvivalentní impedance (odpor, reaktance a kapaciíance) paralelní
soustaYy uávatele nebo D§.

3.9. 1 0 Možnost převedení odb ět u
V pfipadec[ kdy lze spoťebu zajistit zjiných mí§t připoj€ní uživatele nebo z odběmých míst jiných

PDs,je uživat€l povinen informovat PDs o možnosti přeyedení odběru. Informace budou obsahovat vájemný
poměr částí spoťeby běžně dodávaných naje<lnotlivá odběrná místa a tecbnické řeš€ní přepojovacích zařízeDí
(íuční nebo automatické) při planované odstávce i pň výpadku elektrického proudu

3.9.11 Údaje o disttibuěních soustavóch sousedních PDS

Píoyomvatelé sousednich Ds poskyhou pfislušnému PDS údaje o místech připojení jejich
soustrvy k Ds tohoto PD§, s uvedenim parametrů propojovacích vedeni, elektriclcých stanic a ochran zařízení
přímo pňpojeného k DS nebo ovlivňujícího její chod, aby PDS mohl áodnotit veškere důsledky, které z
těchto pfipojení pl}Tou. Případná opaffení budou dohodnuta mezi příslušnými PDS.

3.9.12 Krótkodobé přepětí

Uávatel musí předat PDS dostateěně podrobné technické informace o svém zařízení, aby bylo možné
lyhodnotit účinky krátkodobého přepětí. Tlto informace se mohou vziahovat k pro§torovému uspořádání,
elektrickému zapojení, parametrům, specifikacím a podrobnýrn údajům o ochranách.

V některých případech může uávatel poťebovat podrobnějši informace, které PD§ poskltne na
požádánl.

3.10sYTÉMoVÉ A PoDPÚRNÉ SLUŽBY Ds

3. 1 0. 1 Systémové služby DS



pDs v rozsahu
zajiŠtění spolehlivého provozu elektrizační soustavy ČR, pro zajištění služeb distribuce a takovýcr, p"."..t,i
Ds, pfi nichžjsou do<lťeny s*"ndl6y pyuli1, dodávek elekřiny a souvisejících služeb.

K systémovým službrám zajišťovanýnr PDS paťí zejrnéna:

3.10.1-1 Obnova provozu distribuční soustary
Proces posfupné obnovy napětí v jednotlivých částech DS po pierušení dodávky z celé PS nebo

jednotlivých předávacích míst PS/DS do DS a ztrátě synchíonianru čiásti nebo celé D§ s PS na zíkladě předem
wč€ných priorit odběratelů a při ostrovním plovozu části DS s vhodnými zdroji.

j.10.1-2 mii*eni kvalig nqpěťové a proudové sinusovlql

souČástí této služby zajišťované PDS je monitorováni kvality dodávarré/odebírané elekťiny v DS,
4jišťování zdrojů snižovrání kvatity, nálrhy, příp. i realizace opaťení na rirovni DS a sledování efektiwosti
jejich působení.

3.10- 1. j negulace napětí ajalového uýkonu v DS
Úlohou regulace napětí a jalového výkonu v DSje udržování zadaných hodnot napětí a tolcri jalového

výkonu předepsaných PD§ ve vybraných uzlech DS.

3. 1 0. 2 Podp ůrn é služby DS
U podpůrných služeb rozlišujeme zejména nástedující případy:

3.10.2.1 roap,nrru: služby, nabízene PDS pro PPS
a) dispečenká áloha
b) operativní zrněny spofreby
c) regulace rychlostt zněny zaližerti
d) regulace napětí ajalového výkonu.

3.10.2.2 Podp,ůrne služby nabízene uživatelem DS provozovateli DS:
Podpůrné služby nabízené poslgitovatelem podpůmé služby provozovate|i DS pro systémové sluĎy

zajišťované PDS jsou zejména;
a) dispečerská áloha
b) schopnost staífu ze tmy
c) s§hopnost ostlovního provozu
d) operativní zrněna zatížení
e) vyuáti áložnfuo výkonu v akumulaci tepla
0 rogulace napětí ajalového výkonu
g) výpomoc ze sousední DS
h) regulace rychlosti zněny zatíženi na předávacích nístech.

j-10.2.3 Podp,ůrrn služby nabízené uživatelem D§ provozovateli P§ prostřednictvím DS
Tento druh podpůmé služby nabiá poslrytovatel podpůrné služby provozovateli přenosové §oustavy,

předávacím nrístem nabízené podpůmé službyje však mí§to piipojení k Ds. předpokladem je, že poslqrtovatel
služby má uzavienu smlouyu s PD§ o poťebné rezervaci přenosové kapacity sítě a ďa.., žp PDS je o
posl§ytoyáni služby, jejím rozsahu a technických parametre§h podrobně informován v termínech přípravy
provozu, nejpozději v dermí přípravě provozu a souhlasil s ni.

Jde o §to služby:
a) primární regulace ěinného výkonu
b) sekundámí regulace čirurého výkonu
c) terciámí regulace činného výkonu
d) dispečerská zíloha
e) rychle starnrjící áloha
0 schopno§t ostromího provozu
g) schopnost §taítu ze tmy
h) vpžtí áložnlho výkonu v akurnulaci tepla.

P r av i dl a pr ov oz ov ání dis tri buěních s ous t av
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3. 1 0. 3 Stan oven í p arametr ů s l užby a j ejí c erffi kac e

U služeb poslgtovaných PD§ přímo PS plati obecně pravidla pro parametry a certifrkaci wedená
v PPPS.

Při doplňování služeb o nové druhy, které PPPS neobsahují, je nabízitel PDS po předchoám
rámcovém souhlasu PPS s navrhovanou sluáou povinen (pokud se sPP§ nedohodne jinak) \Tpracovat
metodiku pro kvantifikaci a certiťrkaci a př€dloát je PPS k odsouhlasení ak zařazaíri mezi služby, které je
možno nabízď a poslq/tovat.

U služeb, ktere poslrytují uávatelé DS provozovgteli DS k vyrrátí v rámci nabídky služeb PD§ pro
PP§, vypracuje a zveřejní poťebné porlklady a pravidla PDS t.

3. 1 0.4Způsoby měření parametrů služby
U služeb, které deíinují PPPS, jsou způsoby autorizace pro provádění ceňifikačních měŤení

podpůmých služeb popsány v PPP§. U nově nalrhovaných služeb, které nabízí PDS pro PPS, je PDS po
předchozím rámcovém souhlasu PPS s nawhovanou službou povinen (pokud se sPPS nedohodne jinak)
\TpŤacovat metodiku měřeni parametni nabízené služky a předloátji PP§ k odsouhlasení.

l SamostatÉ příloha PPDS k sysémovým a podpůmým službám provozovatele distribuční soustary bude
zpracována i předložena ke schválení ERÚ později.
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4 PRovoZNÍ PŘEDPISY PRo DISTRIBUčNÍ §oUsTAYt]

4.í oDHAD PoPTÁVKY
4.1.1 Úvod

K tomu, aby PD§ mohl účinně rozvíjet, provozovat a řídit svou Ds a zajistit tak její bezpečnost a
stabilitu, je ťeb4 aby uávatelé uvedení v 4.1.3 poslry.tli PD§ informace o předpokládaném odebíraném a
dodávaném výkonu (poptávce a nabídce).

PPS v PPPS speciťrkuje své poádavky na odhad nabídky a poptávky. Provozú předpisy pro Ds, část
4.1 specifikují informace, které provomvateli DS poskyurou všicbni uávatelé DS. Součinnost PP§, PD§ a
uživat€lů přitom definují provozrí iD§trukce čEps ,§,očni a měsíční příprava provozu, bilance výroby a
spofieby elekřiny společrré pro PPs a PD§' [L14] a ,,Týdenni a denní příprava provozu, bilance výroby a
spoť€by etekťiny společné pro PPS a PD§ [16]".

Tam, kde se od uávatele lyádují údaje o popt-ávce a nabídce, jde o poádavek na činný elektrický
výkon udávaný vMw v odběmém místě mezi pDs a uživatelem. pD§ může v urěitých případech výslovni
stanovit, že údaje o poptávce a nabídce musí v sobě zahmovat i jalorý výkon uvedený v MVAÍ.

Informace poskytované provozovateli D§ budou písemné nebo ve vájemně dohodnuté elektronické
formě.

Odkazy uvedené v4.1 na údaje, které budou zasílány hodinově, aamenají čtvrthodinová maxima
j€dnotli\ých hodin dne.

1.1.2 CíIe
Cíle části 4.1 PPDSjsou t5tto:

stanovit celko\.ý odhad poptávky a odhad nabírlky výkonu výroben z údajů" které poskytnou uávatelé
tak, aby umofuili PDS provozovat a íoa/íjet svou DS

specifikovat poádovarré informacq tíeré poslrytnou uávat€lé PDs tak, aby mu umožrili splnit
zÁva*y,kteté pro PDS vlplývají z PPP§.

a)

b)

Část 4.1 PPDS §e váahuje na následující uživatele DS PD§:

výrobce elektřiny s výrobnami připojenými do D§ o výkonu 5 MW a vyššííL na vyádání PDS i o
výkonu l MW a vyšším

všechny ostatní PDS připojené k teto D§

provomvatele lokálrdch DS (PLDS), připojené k teto D§

odb&atele PDS s rezervovaným přikonem 5 Mw a vyšším, na vyžádání PD§ i s rezervovaným
příkonem nižším než 5 MW

obchodníky s elekířinou

4,1.3 Rozsah platnosti

a)

b)

c)

d)

e)

4.1.4 Tok informací a kooldinace

lrrformace tÝkajicí se odhadu oootávky
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PDS bude koordinovat veškeré informace, týkající se odhadu poptávky tak, aby řáclně zajistil rozvoj

a provoz své D§ a vyhověl požarlavkům PPP§.

Infoímac€ tÝkaiící se \.ýkonu výToben

Informace související s výrobnou připojenou do DS budou poskytnuty PDS všude tam, kd€ je to
lyžadováno. odběraíelé s vlastní výrobou elekÉinyje poskytnou, jestLže o to PDS poádá.

4.1.5 Odhad poptóvlíy

plránovací období

PDS lyžaduje informace pro:

a) dlouhodobou příprayu provozu

b) roční a knítkodobou přípraw plovozu

c) řízení provozu v reálném čase,

a to v dále uvedených časových obdobích. Přitom v části 4.1 zrramená vždy rok 0 současný rok , rok 1 příští

rok, rok 2 rok následující po roku 1, atd.

Dlouhodobá oříorava provozu
(na l rok až 5 lot dopředu)

Požadované informace, které budou PDS po§lq/tnuty v průběhu dlouhodobé přípraly provozu a

termínyjejich předáníjsou uvedeny v souhmu 4.1-1.

Roční a krátkodobá nříorava provozu
(roční, měsíční, týdenní, denní)

Pofudované inforrnace, které budou PDS poslq/hluty v průběhu jednotlivýcb €tap příprayy provozu,

jsou uvedeny v souhmu 4.1-2. Termíny jejich předání a aktualizacejsou:

- pío íoční pňplalTr provozu do 24. týdne pŤedchozího roku a aktualizované do 37. týdne

- pro měsíční připravu do 5. dne piedchoďto měsíce
- pro týdenrrí přípraw do pondělí předchoálro týdne do 12:00 hodin
- pro denní přípralu do 8 hodin piedchoziho clne.

PDS muže v případě poť€by §.to termíny upravit. Údaje požadoyané pro denní přípralT t proyozu se

zasilají na více dnů dopŤedu v pátek nebo v den předchrázející svátku tak, aby pokryly i dny pracovního volna a
pracovního klidu.

operativní řízení orovozu

pro oclhad poptávky budou uživatelé DS dodávat PDS bez prodlení zejména následující informace:

a) podrobnosti o veškerých odchylkách větších než 5 Mw od hodinových údajŮ v dotazrrících kaáé
rrýrobny, které byly předrány v souladu se souhmem 4.1-2.

b) podrobnosti od PLD§ o veškerých odchylkách velikosti a trvání jimi nawhovaného řízení spoťeby' 
;dběratelů, které úhmem činí 5 MW nebo 1,1ce, od hodinových hodnot předaných v souladu

se soubmem 4.1-2.

c) podrobnosti od kažého užvatele připojeného kDS o veškerých zrrěnách v souhrnném odběru v
odběmém místě, které jsou ryšš{ o 5 MW, než byla poptáyka.

Velikost mezrú odchylky 5 MW, uvedené v a), b) a c), můž PDS podle poťeby upravit,
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Hodnoc§ní prqYaan

Následující inforrnace budou dodálry PDS kaáý den do 07.00 hod. ;

a) hodinové hodnoty činného výkonu a jalového výstupniho qýkonu, ktený do DS dodala w.hobna
nepodléhající plánování a dispečinku DS v průběhu předchoáho dne

PLDS a ostatní PD§ připojení k této D§ poslqrtnou podrobnosti o velikosti a tvání řízení spoťeby u
odběmého místa PDS, které výkonově představovalo 5 MW nebo více (hodinové průměmé hodnoty)
a které bylo realizováno během předchodho odběrového dne.

následné 4rávy o provozu a odstávkách výrobního zařízení za období kalendářního měsíce - pouze
pro vTE nad 5 MW
- soupis všech odstávek rrýrobniho zařízenl v členění na plánované a poruchové
- technické měření parametrů z VTE - měření rychlosti a směru větru (hodinové hodnoty - průměry).

b)

c)

c)

d)

e)

0

c)

h)

i)

c)

b)

4.1.6 Odhady poptóvlcy PDS a uživatelů DS

PDS a uživatelé DS uvedení v4.1.3 budou uvažovat při zpracovávání odhadů poptrávky
v plánovacím období §lto oko|rrosti:

a) historické údaje o odběru

b) předpovědi poča§í (odpovědnost za korekci uáyatelem poádovaného odběru podle počasí má
uávatel)

historické trendy spoťeby

výslqit důležitých událostí nebo aktiYit

dotazrúky týkající se qýroben uávatele

přesuny poptávky

vájemné propojení se sousedními PDS

nawhované řízení spotřeby, kíeré budou realizovat další dodavatelé elektřiny

veškeré ostatní okolnosti, kteíéje nutno podle poffeby vzít v úvahu.

§oUHRN 4.1-1

PŘEDPOVĚĎ POPTÁVKY _ DLOUHODOBÁ PŘÍPRAVÁ PROVOZU
(na 1 rok až 5 lď dopředu)

xažnÝ x.lr,pxoÁŘxí RoK_ 20. TÝDEN:

Odhad informací pro kaáé z následujících let zahmuje;

a) čwrthodinový čirurý výkon a účiník (nebo zdánliwý výkon) za průměmých ročních klimaticlcých
podmínek zimního období pro specifikovanou čtvrthodinu ročniho maxina spotřeby v příslušných
odběmých místech DS a pro specifikovanou čtvrthodinu roúího maxima spoťeby PS

čtvrthodinový čitutý výkon a účinft (nebo zdánlivý výkon) za průměmých klimatických podmínek pro
specifůovanou čtvrthodinu ročního minima spořeby PS

odhad roční spoťeby elekřiny za průměmých klimaticlcý§h podmínek, členěný na spoťebu
v průmyslu, fiergeticg stav€bnictví, zemědělsM, dopravě, službáclr, spoťebu obwaxelstva a ostafiíi
nayíc s€ požaduje odhad spoťeby v mimošpiěkových tarifech pro odběratele v domácnostech a pío
ostatDí odběratele yšude tam, kdeje to vho<lné
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I}daje, označené v předchozím teíu §loYy "specifikován" nebo "spoťeba PS", poslqfie PDS po
jejich obdržerrí od PPS v souladu s PPPS.

\
",
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SoUIIRN 4.1-2

ODHAD POPTÁ\,KY _ ROČŇ A KMTKODOBÁ PňÍPRÁVÁ PROVOZU

Roční píprayaltgyoa

Kaáý předchozí kalendářní rok do 24. nýdne budou předrtry PDS tj/to informace;

a) výrobci uvedení v 4.1.3 předají odhad hodinoq/ch hodnot nabídky výkonu pro všechny hodiny roku
v platném čas€

b) odběratelé PDS, PLDS, ostatní PDS připojení k této D§ a obchodníci s elelrtřinou uvedení v4.1.3
předají odhad spoťeby pro všechny hodiny roku v platném ča§e.

Každý rok do 37. týdne budou piedány PDS zpřesněné informace podle předchozích bodů a) a b).

Výsledky roční pfipraly provozu zveiejní PDS ve 48. týdnu.

Měsíční příplava DroYoz.u

Vždy do 5. dne předchozího měsíce budou předány PD§ §.to informace;

a) výrobci předají dotaznfty pro provoz výroben s výkonem 5 MW a vyšším, na lyáttání PDS i
s Yýkonem 1 MW a vyšším (viz Příloha 1 PPDS) - (hodinově, !. čtvrthodinová maximajednotlivých
hodin)

b) PLDS předají informace o svém předpokládaném yyužití řízení spotřeby s celkovým průměmým
výkonem 5 MW nebo vyšším, la vyžádáttí PDS i s výkonem nižším, hodinové hodnotý pro kúé
odběmé místo z Ds

c) odběratelé PDS, PLDS, ostatnl PDS připojení k této DS a obchodníci s elektřinou předají informace o
svém předpokládaném odběru s celkolny'm výkonem 5 MW nebo \yšším, na lyádání PDS i
s v,ýkonem niXím, pro kaáé odběmé místo z DS, č§,rthodinová maxima jednotlivých hodin

d) jakékoli další rel€vantní iDformace o odhadu popávky nebo nabídky, lríeré může pDs podle potřeby
požadovat.

Výďedky měsíční přípravy provozu zveŤejní PDS 3. pracovni den před koncem předchozího měsíce.

TÝdenní příprava orovozu

Kaáé úterý předchozího týclne do 8 hodin budou PD§ předány tyto informace;

a) aktualizované údaje z měsíční přípraly provozu, týkající se příslušného týdne

b) odběratelé PDS, PLDS, ostahí PDS připojení k této DS a obchodníci s elektřinou budou informovat o
situacích, kdy jejich provozf nebo provozy jejich odběratetů pravděpodobně způsobí znrěnu
v celkovém výkonu odběru v odběmém místě PDS 5 MW nebo vyšší, na vyžádrání PDS i nižší než
5 MW proti předpokladu z měsíční pfipravy provozu.

Denní přípraya provozu

Každý předchozí den do 8 hodin budou předrány PDS akfualizované informace z týdenní připraly
provozu, týkající se příslušného clne (příp. ctnů).
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4.2 pRovoztti plÁttovÁtti

1.2.1 Úvod

Provozni předpisy pro Ds, část 4.2 se tykaji koordinace napříč různými časovými intervaly v
sourrislosti s plánovanými odsávkami zařízení a přístrojů, které ovlivňují provoz DS nebo vyžadují projednIíní
s 1Ýrobnami pňpojeuými do DS.

Čárst 4.2 vych1zi zpovirrnosti každého PDS posh.tovat určité infonnace PPS v souladu s PPP§ a
provozními inslukcemi Črrs g.ts1 a 1L16] a stano!,llje praYidla p]o zajištění sběru těchto údajů od uávatelů
wedených v 4.2.3.

PoskJ,tování těchto informací PDS ajejich potvrzování je možré stanovenou pí§emnou formou nebo
jalcýmikoli j inými vhodnými prostředky €lekkonického přenosu odsouhlasenými PD§.

K tomu, aby PD§ mohl splnit požadavky této éisli 4.2, poťebuje informace, které mu poskytne
PPS podle PPP§, týkající se odstávek v Ps; ty budou wořit áklad provozriho plánování podte této části 4.2.

Předpokladem pro provedení uávatelem plánované odsávky zŇizeni je její včasné nárokování a
schválení v příslušné etapě přípravy provozu.

4.2.2 Cíle

Hlavním cílem části 4.2 je stanoyeDl postupu provozrrího plánování a §pického časového plránu pro
koordinaci požadavloi na odstávky výroben a zařízení, které budou uávatelé provádět tak, aby umožnili PDS
píovozovat svou Ds.

Dalším cílem je specifikace informací, líeré poslrytnou uživatelé PD§ a umožní tak soulad s PPPS.

4.2.3 Rozsah platnosti

a)

b)

c)

d)

e)

Část 4.2 platí pro PDs a následující uživatele Ds:

Výrobce připojené do DS, kteří mají registrovaný výkon 5 MW nebo vyšší, na lyádrání PDS i
výrobce s výkonem 1MWalyšším

Další PDS, pňpojené k éto DS

PLD§ připojoné k této DS

odběratele s vlashí výrobou elektřiny tam, kde to PDS uzrrá za vhodné

Odběratele PDS, připojené k DS ua urovni 110 kV nebo vysokého napěť tam, kde to PDS uná za
vhodné.

4.2.4 Postup

výrobnY

Informace související s výrobnami, jejichž registovaný výkon je 5 MW nebo vyšší, la vyžiÁáni
PD§ i lMW nebo vyšší, budou poslq.tnuty PD§ přímo všude tan, kde to PPDS požadují. Informace
poslgrhtou i odběratelé s vlastní rrýrobou elekřiny, jestliže sije PDS lyádá.
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Ostatní rrýrobny a zaňzení

PD§ sousťed'uje a koordinuje informace související s ostatními \.ýŤobnami a zaíizelími, které jsou
k DS připojeny nebo nohou provoz DS ovliwit.

4.2.5 Termíny a údaje

PDS a každý z uživatelů se na místní úrovni dohodnou na detailnim provedení sběru údajů a na
časo,\.ých intervalech. Pii vyhodnocování požadavků na informace provede PDS průzrkum techniclcých
parametrri a technického lybaveni.

Všechny informace budou poskltoviány nejméně pro kalendářní týdny, kde 1. týden zaěíná dnem,
kúerý bud€ váy včas zveřejněn (obvykle počátkem ledna) - podle provozú instrukce dispeěinku
provozovatele PS; PDS s ním seznámí své uávatele.

Časové etapy obsažené v 4.2 jsou znázoměny v tabulce ajsou nrásledující:

a) Etapa dlouhodobé přípravy provozu
- kalendářní roky 2 až 5 dopředu včetně, u vellcých investic a rozsIíhlých rekonstrukcí i déle

b) Ročnl příprava provozu
- 1 až 2 kalendářni roky dopředu

c) Měsíční pňpraYa provozu
- na 1 měsíc dopředu, po týdnech

d) Týdenní pfipraYa provozu
- na 1 týden dopředu, po dnech

e) Denní příprava provozu
- na příští den (dny), po hodinách

V části 4.2 rok 0 zramená běhý katendáňí rok PD§ , rok 1 anamená příští kalenďářní rok, rok 2
znamená rok po roce l, atd. Tam, kdeje specifikován 52. týden, znamená to poslední týden v příďušných
laech-

PROVOZNI PREDPISY PRO DISTRIBUCNI SOUSTÁ\ry

PROVOZNÍ PLÁNOVÁNÍ

Přehl€d črsoyých návazno§tí

PRÍTOMNOST
REÁLNf čAs

DENNI PRIPRAVA PROVOZU 24 HoDIN

TřDENNI, MĚsíčNí PRiPRAVA PRovoZU 1-2 TiDNY
1_2 MĚsÍcE

ROČNÍ PŘÍPRAVÁ PROVOZU 1_2 RoKY

DLOUHODOBÁ PRÍPRAVA PROVOZU 2-5 LET
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1.2.6 Etapa dlouhodobé přípruw, proýozu

PD§ připraví každý rok dlouhodobý program na obdobi 2 až 5 roků dopředu. Tento program bude
zbmovat takové odstivky částí D§ a výrob€n, které mohou mit vliv na provoz PS.

Uživatelé DS včetně rrýrobců elekťiny poskynrou PDS informace v souladu se souhrnem č.4.2-1.
Tyto informa§e bude PDS požadovat za účelem vyhovění poádavhlm 4.2.6.

4.2.7 Etapy ruční a bátkodobé přípravy provozu

4.2.7.1 noení piíprava provozu (na 1-2 kalendářní roky dopředu - souhrn č. 4.2-2)

Předchoá návrh dlouhodobé přípravy provozu bude aktualizovrán tak, aby tvořil áklad pro roční
přípralu provozu. Této akfualizaci podléhají i výrobny.

Uživatelé DS včotně výrobců elektřiny posk}tnou PDS informace v souladu se souhmem č. 4.2-2.

4.2,7.2 aesiaí, ýdenní, clemí příprna prolozu (souhrn ě.4.2- 3)

Předchozí roční příprava provozu bude upřesňována v měsíčních, týdenních a denních plánech. Podle
potřeby bude PD§ konzultovat s příslušnými uávateli.

Příslušný uávatel bude povimě oznamovat každou nawhovanou odstávku. Informace o odstávce
musí obsahovat §rto údaje:

a)

b)

c)

d)

e)

0

počátek odstávky

clruh prováděných prací (revize, oprava, rekonstrukce apod.

zařizrú,la!,r;Ítrých se bude pracovat (vývodové pole, transformátor, geneétor, vedení)

konec odstrávky

pohotoyostní čas opětného uvedení zařízení do provozu

další informace, ktere PD§ přiměřeně specifikuje.

Kdykoli v průběhu kalendářnlho roku, a to až do období týdenní přípraly provozg mohou uávatelé
informovat o příslušných znrěnách a dodatcích, vztahujících se k odstávkám, které byly ozrrámeny již
v procesu roční přípravy provozu. PDS posoudi, 

^av§ 
znény íLepřiztivě neovliui bezpečnost soustaly, její

stabilitu nebo ostatní zainteí€sované uživaíele. v případě, že loto nebezpečí broá, neprodleně zahájí
konzultace so všemi zainteresovanými uávateli s cílem rizika odstranit nebo alespoň minimalizovat.

Měsíční program bude PDs posfupně aktualizovat pro jednotlivé týclny a dny.

Pío kažAý nasledující týden vezne PDS v úvahu všechny dodateěné nebo zrrrěněné odstávky.
Užiyatelé DS musí bez prodlení informovat PD§ o všech roáodnutích, týkajících se zušení plánovaných
odstávek a prací. PDS bude informovat dotčené uávatele.

PDS v příslušném měsíóním, týdenním nebo denním programu roáodne, zda od§távku povolí nebo nepovolí.
Jademé {ÝTobny

PD§ bude usilovat o to, aby poskytl maximální informace výrobci elekfriny s jademou výrobnou,
kteni může byt provozrrě ovlirrrrěna odstávkou zahmutou do programu vaahujícímu se k 4.2.7.

Tam, kde by programem plánované odsávky v DS moblo dojít k ovlirněni bezpečnosti provozu u
qhobců elekřiny sjademými výrobnami, musí výrobce kontalrtovat PDS, yysyětlit mu své obavy a společně
hledat alt€rnativní způsob provedení této odstávky. Existuje-li laková možnost r.ýTobce €lekřiny může v}.užít
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Jestltže žAdlý alternati!,ni způsob neexistujg potom PDS můž€ tu1o odstávku pŤoyést i navzdory obavám
q]robce elekřiny, pokud uřad projademou bezpečnost neroáodnejinak.

Informace o olánování l"írobv elekťinv ostatních v,ýroben

PDS si lyádá informace o plánování výroby od výrobců elekřiny tam, kde to uzrá za yhodné.

Informace bude obsahovat následující údaje pro jednotlivé generátory:

a) období, ve kterém se výroba předpokládá

b) plánovaný hodinový výkon

c) jakékoliv další informace, které PDs v rozumné míře vnÁ za nezhytlé.
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SoUIIRN 4.2-1
PLÁNovliNÍ oDsTÁvEK

ETAPA DLOUHODOBÉ PŘÍPRAYY PROVOZU - NÁ 2 ÁŽ5 LET VČETNĚ

Poádavky dtouhodobé přípraly provoan se týkají uživatelů podle 4.2.3, b) až e) a výroben
s celkolým instalovaným výkonem přesahujícim 30 MW, připojených k DS.

KÁŽDÝ KALENDÁĚNÍ ROK:

TYDEN 2: Výrobci elektřiny poskytnou PDS program předpokládaných
odstávek výrobního zaňzení m 2 až 5let včetně, spolu se specifikací výrobny a
příslušného výkonu vMW, předpokladaný termín každé navrhované odstávky a tam, kde
existuje možtost přizpůsobení, uvede také nejbližší datum zahájleni a nejzadí termín
dokončenl.

PDS post§/hle yiTobcům elektřiny podrobnosti olrledně omezujících
okolností ze strany DS a o možných požadavcích na DS, a to pro kaáý fýden na období 2 až
5 lď (včetně) pro odsávky společně s požadavky na Použt€lný Yýkon na období 2 8ž 5 let.

Výrobci elektřiny poskytrrou PD§ aktualizované programy předpokládaných odsávek
výroben spolu s registrowným \.ýkon€m a po týrlnech o<lhady pouátelného výkonq v obou
případech za období leden roku 2 až prosinec roku 5 .

PD§ po vájemné diskusi s v.ýrobci elekfiiny uvědomí kaáého výrobce o
všech podrobnostech týkajících se navrhovaných alěD, které PDS požaduje píovést
v předaném programu předpokladaných odsávek výroben, spolu s uvedením důvodů, které
vedly k nawhovaným zněnám, včetně těch infonnací, které byly předány ve 12. týdnu.

Uávat€lé pos@ou PDS na 2 až 5 lď dopředu podrobnosti o nawhovaných oclsávkách,
které by mohly ovlivnit provoz DS. Tyto inforínace nemusí být omezeny pouze la zŇlzení a
přistroje v odběmém místě PDS.

Podrobnosti budou zabmovat všeobecné požadavky na odstávku, tÉrmííLy zahag\\I a
ukončení.

PDS po konzultacích s lnfoobci elekÉiny uvědomí každého
výrobce o všech podrobnostectu týkajících se nawhovaných nrěn, keréjsou nezb},tně nutné
k zajištění bezpečnosti DS, jež hodlá provést v již dříve předaném aktualizovaném programu
předpokládaných odstávek yýToben.

PDS po vájemných konzultacích s uáVat€li zahme náwhy odstívek zařizeli
užvatelů do dlouhodobého programu.

T"ioBt t +z:

TYDEN 43:

rfoBN tz;

tiorN z+:

rfoBN zt:
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soUI{RN 4.2-2

PL2iNovÁNí oD§TÁtŤK

PŘÍPRAVÁ PROVOZU

ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU

Obsah této roční připravy provozu se týká uávatelů podle 4.2.3 a ostatních {ýroben malého výkonu
připojených k DS.

režoÝ cBr,Ý xaLENDÁŘŇ RoK:

rioBN z: Výrobci elekťiny nezahrnutí do etapy dlouhodobého plá,nováni
poskytnou PDS program předpokládaných odstávek výrobny na 1 rok dopředu spolu se
specifikací výrobny a velikosti odstavovaného výkonu v MW, předpokládaný termín každé
nalrhované odsávky a je-li to možné, uvedou také nejbliXí datum záÁjenl a nejz"zši
termín dokončerrí.

Výrobci elekřiny poskytnou PDS oclhady použitelného yýkonu pro
rok a orientační rozpis výroby a dodávky elekřiny pro každou rrýrobnu v členění na
je<lnotlM měsíce pro rok 1, týdny 1-52 a svůj nawhovaný program odsávek pro rok 1.

Po konzultacich s rrýrobci elekřiny poslqtne PDS příslŇným
rrýrobcům podíobnosti o omezujících okolnostech na stdně DS a o dalších moárých
poádavcích na DS souvisejících s odsávkou, a to m k?žÁý týden roku l, spolu
s doporučenými zrrrěnami,

PDS bude informovat každého výrobce elekťiny o požadavcich na disponibilní výkon na rok
1, týdny 1-52.

Uávatelé DS poskytnou PDS podlobné informace o chystaných odstávkách
svých zaílzenl v průběhu roku l, které mohou mít vliv na provoz D§. Informace bude
zahmolat aktualizaci programu z etapy dlouhodobého ptánování, případné nové poádavky a
taq kdeje to ťeba, i podrobný popis odstrávky.

Kromě nárrhu odstávek bude tento prograrn zahmovat najížděcí zkoušky, rizika spouštění a
ostatní anámé informace, které mohou mít vliv na be4ečnost a stabilitu DS-

Kaáý výrobce elekřiny poskytne PDS aktualizované odhady
disponibilního výkonu pro každou rýrobnu pro rok 1, fý<lny 1_52.

PD§ po vájemných konzultacích s uávateli zahrne náwhy užvatetů na
odsávky zaňzení do roční přípravy provozu a výsledky ročnl pllpravy aneřejli-

rÝorN z:

tfoBN tz:

tiopN z+:

rionN sz:

rÝlBN +s,
do 30.11,
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soUHRN 4.2-3

PIriNov.,iNÍ oDsTÁvEK

PŘÍPRAVA PROVOZU

MĚsíčNí, rÝonlxí, DENNí pŘípRAvA pRovozu

Pro uáYatele zahmuté do roěni přípravy provozu jsou tyto etapy přípravy provoan upřesně!ím etap

piedcházej ících.

Uávatelé poslrytnou PDS zpřesněné a nové požadavky na odstávky aíizffii (rsrmírL, doba trvlání,
pňslušný ťkon v MW) a aktualimvané odhady pouátelného výkonu v,ýroben:

. pro měsíčnl příprítvu provoan
do 5. dne předchozího měsíce

o pro týdenní přípravu provozu
do úterý předchoálto týdne do 8 hod.

. plo d€nDl přípravu provozu
do 8 hodin předchoáho dne, případně v den předcházející dnům pracovního volna nebo pracorrrrí}ro klidu
pro všechny nrásledující nepracovní dny; po dohodě s dispečinkem provomvatele DS mohou být tyto
termíny stanoveny odlišně.

PDS bude v těchto etapách informovat užvatele o sqých 4řesněných požadavcích na pouátelný
výkon výroben a o omezujících okolnostech ze strany DS ve váahu k požadovaným odstívkím zařizení.
výslodky měsíční přípravy provozu zveřejní PD§ 3. pracorrrri den před koncem předchozího měsíce.

4.3 zKoUŠKYASLEDoVÁNí
4.3.1 Uvod

K tomq aby PDS mohl v souladu s licenci a zá,ú<onnými normami írčinně provomvat svou Ds, musí
organizovat a provádět zkoušení nebo sledování vlivu elekniclcých přístrojů a zařízení na DS.

Zkušební a sledovací postupy se budou váahovat k příslušnýrn tecbniclcým podmlnkán které jsou
podrobně uvedeny v části 3 PPD§. Budou se týkat laké paramďni ktere specifikovali uávat€lé podle kapitoly
6 PPDS.

Zkoušky prováděné podle teto části 4.3 PPD§ nelze zaměňovat s obsáhlejšími zkouškami DS
popsanými v části 4.13 PPD§.

4.3.2 Cíle
Cflem ělásti 4.3 je speciíikovat poádavek PDS na zkoušení nebo sledování D§ tak, aby se zajistilo,

že uživatelé nebudou své zaňzení provozovat mimo rozsah techniclcých parametrri lyfudovaných plánovacími
a připojovacími předpisy pro D§ ftapitola 3 PPD§) a příslušnými tecbnickými normami.

a)

b)

c)

4.3.3 Roaah plaínosti

Část +.3 platí pro tyto užiYátele Ds:

Odběratele PDS připojené na urornri 1l0 kV nebo r,ry uzrrá-li PDS za nutné, i na urovni nn

ostatní PDs

Výrobce elekťiny
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4.3.4 Postup ti,kající se kvality dodóvlcy

PDspodlepoťebyroáodneoz,koušenínebosledovíníkvalitydodávkyvrůzrýchodběmých
místech své DS.

požadavek na z}oušeni nebo sledování kvality muže být qvolán buď stížnosť odběratelŮ na kvalifu

dodávek z Ds, nebo pofiebou pD§ ověfit vybrarré paramery kvality, příp. zpětré vlivy odběratele na D§.

o měřeni vyvolaném stíhostí uvědomí PD§ příslŇného uávatele a Yýsledky těchto z*ouŠek nebo

sledování, vyhodnocené ve smyslu [24], dostaIre k dispozici i užvatel.

o výsledcích ostatních měřeni bude PDs uávatele informovat, pokud výsledky lkaan11, Že uŽivate|

přelmčuje technické parametry specifikova[é v 3.5.2 a 3.5.3.

Neshodnou_li se uá\atel a pD§ na ávěrech plynoucích z měření, pD§ měř€ní zopakuje za

přítoínnosti zÁstupce uživatelo.

V případě 4jiš€ní příčiny nekvality v zařízení Ds zahájí PDs neprodleně přlpravu a realizaci opaťení

k jejímu odstrunění,
Uálatel, kterému bylo prokááno, že překačuje tecbnické parametry specifikované v 3.5.2 a 3.5,3, je

povinen píovést nápravu nóo Ódpojit ort DS atinni, kteíé kvalitu nepřípustně ovlivňuje a to neprodleně,

nebo během lhůty, ktera bude určena po dohodě s PDS.

Nebuclou-li provedena opaťení k nápravě a nepřízrivý stav trvá i nadálg bude tomuto odběrateli

v souladu se smlouvou o pfipojení přenršena dorlávka elekťiny z DS nebo tomulo \.ýTobci přeruŠena dodávka

elekřiny do D§.

4.3.5 Postup rýkající se pararnetíů odběrného místa

PD§ je oprávněn systematicky nebo namátkově sledolat vliv uá\atele ne D§. Toto sledovrÁní se bude

4ravidla týkit velikosti a průběhu činného a jalového výkonu, přenášeného odběmým místem,

V případech, kdy uávatel dodává do DS nebo odebírá z DS čirurý výkon a jaloť wýko1 kteý
překačuje iro<lnoty sjednané pro odběmé místo, bude pDs o tom uávatele informovat a podle poťeby také

doloá výsledky takového sledolání.

Uá\,atel může požadoyat technické informece o pouáté mďodě sledování,

V přípa<lech, kdy uživatel překračuje doho<lnuté hodnoty, je povinen neprodleně omezit přenos

činného ajalového výkonu na rozsah dohodnutých hodnot.

I v těch případectL kdy uživatel požaduje zvýšení činného výkonu a jalového w\olu lqp
nepřekračuje tecŇckou ka|acitu odběmého místa, musí dodíž€t hodnoty a param€try odběnr/dodávky podle

pdtnycn š^tu., o připojení a dopravě elekffiny. Zvýšení hodnot a parametrů odběnr/dodávky předpokládá

uzavření příslušných nowých smluv.

Pokud odběratel v souladu s [VybL 541, §5 (17)| a tcR ERÚ č. 9/2006 (8) poádá o uzavřerrí.dohody

o odlišném pásmu účinftu, je povinen žádo§t doložit naměřenýni hodnotami pruběhového

% hodinového měření činné i jalové inergie a prokáza| že použit§ příp. dostupné kompenzační zařfuení

odběr elektřiny ve stanoveném pásmu neumožňuje.

podmínkou pro souhles pDs je vyčerpání ekonomicky únosných možno§tí dodŤžení úěinftu ns §trgně

odběrat€l€ (Lchnologie vé tómpenzačního zeřízení), vyhorrrjící bilance jrlového výkonu v napíjecí

obtasti ve vztahu k technické bezpečnosti provozu, árátám v síti i účiniku na rozhrani p§/Ds.
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4.4 oMEzoVÁNi SPoTŘEBY V MlMoŘÁDNÝcH slTuAcícH

4.4.1 Úvod
Provoní přetlpisy pro DS, črást 4,4 se týkají 9a§ení..pr9 řízení spoťeby pfi ,oy*l.19l^:ť

eirurostectr-ue4rostreanj tiarii.rcn;";i"r, naliku nébo-pri_ odstranwráLrrí jejich nrásledku. ktená zajišťuje pDS

nebo uživatel s vlasfiú soustavou pňpojenou k této Ds podle [Ll] a [L3,|,

Na§tane_li stav nouze na celém území Č\ vyhlašuje ho pps, ktmý též řídí jeho likvidaci. pDs přitom

s PPS spolupracuje a řídí sejeho pokyny.

pfi vaiku stavu nouze na omezené části území státu ho vyhlašuje a řídíjeho likvidaci pDs

prosffednictvím svého technického dispečinku,

stav nouz€ na Yymezeném území PDS mohou vyvolat

ávelní události
opaťení kajs!ých organů

havárie na zařízeních pro výrobu a distribuci elektřiny

smogové sifuace podle zvlr8tnich předpisů

teroristické ěiny
ohrožení celistvosti DS,j€jí bezpeěnosti, spolehlivosti provozu aje-li ohrožena $zická
bezpečnost nebo ochrana osob.

Stav nouze na svém rx. nezeném území vyhlásí PDs bez pŇtahů, jakmile si ověřil u PPS, že se

nejedná o stav nouze postihující celé území snítu,

Vyhlr8ení regionáIního nebo lokálního stalu nouze na svém qrmezeném území ozrarnuje PDS

neprodleně

- PPs
- Minist€rstlu prů$yslu a obchodu

- pfislušnému Krajskému úřadu,

Při§tavechnouzejePDsopávněn\yuávatvneá}trrémrorahuvjrobníchaodběmýchzařízenísrrýchuávatelů.

část 4.4.1 platí pro

a) sníženi odběru __^li_^_._.iň p't§-' li omezením regulovatehé spotřeby pomocí bromadného dálkového ovládání, realizovaným pDs

2) snížením napětí, realizovaným PDS

'i 
.niZ"ntm oYlono oa"tr,-eú oarc,ut"ri v souladu s vyhlričenými stupni regulačního plánu

b) pŤerušení dodávky elektřiny po<lle vypínacího plánu, neávislé na frekvenci sítě, realizované PDS

c)automatickéfrekvenčníqpínanípodleaekvenčníhoplránuvávislostinapoklesufrekvencesítě.

yýtaz "íízeni spoťebý' zahmuje všechny §lto metody slouácí k dosažení nové rovnováhy mezi wýrobou a

spoťebou.

pDS má právo in§talovat u uživatelů DS poťebné technické zaíizpni, slollŽicí k vYPnutÍ, PříP,

omezení odběru pň vyhraS"nr ,tur"l noitz" (n"pi: pnlimač tOO, tetvenční relé ap,), Instalace tohoto zařízení

bude uvedena ve smlouvě o připojerú uáwtele k DS,

)
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4.4.2 CíIe
CÍlem je §tanoyit posfupy umoálující PDS dosáhnout snížení spo$eby za úěelem zabránění lzriku

poruchy nebo pietíŽení kterékoliv části elektizační soustavy, aniž by došlo k nepňpustné diskriminaci jednoho
nebo skupiny odběratelů, PLD§ nebo jejich odběratetů. PD§ se přitom ňdí [L3], PPPS a dalšími předpisy,

4"4.3 Roaah platnosli

_ čast l.+ ptati pro PDS a uživatele D§. Neplatí pro <lodávky z D§ určené pro jademé zdroje. Řízení
spoť€by proYáděné PDS muže ovlivnit PLDS připojené k této DS ijejich oclběratele.

4.4.4 Způsob uyhlóšení
Regionálni nebo lokáIni stav nouze na svém území vyhtašuje PDS:

- ve sdělovacích prosťedcích - prosfiednicMm ČRl- všechny regulační §fupně- prosťednictvím technických prosfiedků dispečerského řízení (telefon, <lákóvé ovládání, IIDO apod.) -zÁkanktm zaíazeným do regulačních stupňů 2 a 3 způsobem uvedeným ve smlouvě.

4.4.5 Postup

opaťení pro snížení odběru a zaiištění reeulačního plánu v rámci Ds

a) PDs může pro předcházení vaiku poruchy nebo přďížení sou§taYy qružívat prosfie<lků pro snížní
odběru podle bodů a)1) a a)2) odstavce 4.4.1.
Za pouátí tohoto opaťení bude zodpovědný PD§.

b) PD§ zpracuje ve smy§lu [L3] a v součinnosti s PPs íegulační plfuL jehožjednotlivé stupně 2 až7 urěujt
hodnoty a doby platnosti omezení odebhaného výkonu vybraných otlběratelů .

Rolah výkonové náplně pro regulační stupně č. 2 až 5 odběratelů připojených k DS o napětl vyšším než
l tV je stanoven ve výši 37 Yo z výkonu sje<lnaného ve smlouvě o distribuci elekťiny nebo smiouvě o
sdruŽených sluáách při do<lržení bezpečnostrrího minima odběratele. V jednotli\.ých §tupníché.2 až 5 je
stanovena minirná|ní ho<lnota snížného výkonu ve výši 5 yo zÝkonll sjednané ve smlóuvě o distribuci
elektřiny nebo smlouYě o sclružených sluárách s tím, že je dodržena celková hodnota snlžení výkonu ve
výŠi 37 % ze sjednaného výkonu ve smlouvě o distribuci elekťiny nebo smlouvě o sdruž,ených sluáách.
RegulaČní sfupně 6 a 7 přodstawjí snížení odebíraného výkonu u odběratelů na hodnofu be4ečnostDího
minim4 ato u stupně ó do l hodiny po vyhlášení, u stupně 7 do 8 hodin po vyhlášení.

PD§ je Povinen ve smlouvách o distibuci elekffiny nebo dodavatel ve srnlouvě o sdružených sluĎách
svým zákaaníkŮm zajistit starrovení příslušné náplně jednotli\.ých sfupňů regulačního plánu podle [L3,příloha 1l.
Za výkon sjednaný ve smlouvě se považuje:

a) l připadě, že zákaník rui sjednaný týdenní odběrouj, diagran,

Snížení se vztahuje ke sjednané hodnotě \.ýkonu pro danou hodinu

b) v případě, že zákazník nelrui sjednaný tjdenní odběrouj diagram,

SníŽení se vztahuje ke sjeinané hodnotě rezetvované kapacity v daném měsíci (součet roční a měsíční
rezewované kapaci§l)

V PříPadé zaŠazrní z!*anika současně do více regulačních stupňů (regulační sfupně ě.2 až č.5) je celková
hodnota sníŽení výkonu rozdělena rornoměmě dojednotlivých regutačních sfupňů platných pro darré oM
ňka"rl.ka.
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v}1rátí území stitu dispečink
odvolávají je příslušnéprovozovatele PS. Týká-li se stay nouz€ určité části

dispečinky provozovatelů DS.
ryhlašují a

Regulaěnl sfupně 2 až 7 se nevztahují na odběratele z některých oborů, uvedených v[L3]. Výrobci
elektřiny a PLDS se svými odběrateli se také zahmou do regutaěního plIfuu.

Přerušení dodávk!, oodle v!Ťínacího plánu

PDS zpracuje ve smyslu [L3] v součinnosti s PPs yypínací plán, §. postup pro rychlé a kátkodobé
přeruš€ní dodávky elektřiny odběratelům, ke kíerému se přistupuje výjimečně při likvidaci ávažných
systémo!"ých či lokálních poruch v ES. Přerušení dotlávky se provádí vypnutím lybraných rrývodů v
zařízeních DS zpravidla na dobu trvání 2 hodin od vyhlášení.

Vypnud zaŤízoní odběratelů podle vypínacího plá,nu a jeho opětné zapnutí řídí v celé ES
provozovatel PS, na části uzemí stífu příslušní provozovatelé DS. Provádí ho dispečink provomyatele PS nebo
dispečiŇ provozovatele DS v souladu se zásadami dispečerského řízení.

Vypínací stupně 2l až 25
sfupeň 2l pledstawje 2,5 % ročního maxima zúížEíri PDs,kažŇ další sfupeň předstal.uje hodnotu

předchoáho stupně zvýšenou o 2,5 7o ročního maxima zatížení PDS.

v}pínací sfupně 26 až 30
§fupeň 26 představuje 17,5 % Ťočního maxima Zatíž€ní PDs, každý <lalší sfupeň předstal,uje

hodnotu předchozího sfupně zvýšenou o 5 % ročniho zatižení PDS.
V}pínací sfupně 21 až25 a26 až30 nelze vyhlašovat současně.

Do qrpínacího plánu se také zahmou w.ýrobci elekřiny a PLDS se svými odběrateli.

Automatické fiekvenční lrrpínání podle frekvenčního nlánu

PDS zajistí, aby měl ve vybraných místech Ds k dispozici technické prosťedky pro automatické
fiekvenční lypínání při poklesu frekvence sítě pod hodnoty stanovené fiekvenčnlm plánem.

Frekvenční plárt zpracovává přovozovatel PS ve spolupráci s provozovat€li DS a držit€li lic€oce
na úrobu €lektřiny aje lydáván formou dispďeakého pokynu dispečinku provozovatele PS.

Automatické odpínání předem daných zatižení se provridí při poklesu frekvence pod 49,0 Hz. Počet
stupňů, jejich nastavení a ve|ikosti odpínaného zaližplí určuje PP§ na zi&ladě výpočtů. V prásmu 49,0 až
48,1 řlz se vyrává frekvenční y}pínání pro ř€šení poruch systémového charakteru, pro řešeni lokáhích poruch
je možné q,uát i qpínání se stupni pod 48,1 Ilz.

Při výběru odpojovaného zztížslí přihlíži PDS k bezpečnosti provozll zŇizeni a k riziku škod
způsobených dotčeným odběratelům.

Informování uávatelů

Provádili PDS řízení spofr€by, bude následně uávatele podl€ potřeby nebo íra wžá,dání vhodným
způsobem informovat.

Regulační plár, vlpínací plán a frekvenční plán deťrnuje podrobně [L3, pfflohy 1, 2 a 3].

pro celéLrJe a
tlupmi sátu,
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4.5 VÝMĚNA lNFoRMAcío PRoVozU
4.5.1 Uvod

, provozní předpisy pro D§, čá§t 4.5 stanolrrjí poádavky na yýměnu informací, souvisejících
s Úkony anebo událosfrni v D§ nebo v soustavě kteréhokoliv z užvatelů uvedených v části 4.5.3, které mohou
mí| přípa<lně měly vliv na provoz DS nebo soustavy líeréhokotiv z uživatelů podle 4.5.3.

4.5.2 CíIc
Cílem je zajistit lýměnu informací tak, aby mohly být vzaty v úvahu důsledky úkonu anebo

u|ál9{, abr mobla být vyhodnocena mofoá rizika ztoho plynoucí a příslušná strana tak mohla provést
vhodná opatření pro zachování řádného chodu DS a soustavy uávatele. 4.5 §e nezabývá činnostmi vyvolanými
lýměnou informaci, ale zabývá sejen touto rrýměnou.

4.5.3 Roaah platnosti
Čá5t 4.5 platí pro PDS a uživatele, lríerýmijsou :

a) všichni ostatní PDS připojení k této DS
b) odběratelé připojení na urovni 1t0 kV, PLDS a odběrateté pňlrojení na urovni v1 které wčí PDSc) vjrobci elektřiny, pňpoj€ní k D§ na urovni 1 1 0 kV nebo výrobci pfipojení na úrovni vq které určí

d)
e)

PDs
PPs
obchodníci s €lektřinou.

4.5.4 Postup
PDS a každý užvatel podle bodu 4.5.3 jmenuje odpovědné pracovníky a dohodne komunikačnt

cesty talq aby byla zajištěrra účinná rrýměna informací podle 4.5.

Každý rok vždy do 31.3. a dáte pak pň vaniku znrěny jsou dispečink PDS a uživatelé, jmenovaní
v 4.5.3 povinni si navájem vyměnit jmenné sezrramy pracovníků, kteří přicházejí do styku s dispočerslcým
řízenim ES. Povinnost této vájemné informace platí pro pracoviště, kt9rá spolupracují.

Informování o úkonech a událostech probíhá mezi PD§ a užvateli uvedenými v 4.5.3 obecně podte
postupů uvedených v [.4], [L3] a v provozrúch instrukcích dispeěinků PDS.

Informování o úkon€ch Glánovaných nebo vyvotanýchjinými úkony nebo udáosnni):

V dohodnutém rozsahu a určeným 4ůsobem bude:
- uávatel inforrnovat PDS o úkonech ve své soustav§ které mohou ovlivnit provoz D§
- PDS informovat užvatele o úkonech v DS nebo PS, které mohou ovlivnit provoz jeho zŇizeni.

Obecně se jedrrá o plánované odsóvky, funkce vypínačů, přetížení, propojení soustav, přifriaování
výrobny, řízenl napětí.

Informace musl být předána v dostatečném předstihg muže být ústrú, přijemce ji musí potvTdit.
Musí obsahovatjméno pracovníka" který ji podává.

_ Informac€ musí být dostateěně podrobná, aby umožrila příjemci zvážit její důďedky. Iejí
poslg.tovatel zodpoť příjemci případné dotazy.

Informování o událo§tech (neočekávaných) :

V dohodnutém rozsahu a určeným způsobem bude:
- uávatel informovat PDS o událostech ve své soustavě, které mohly ovliwit provoz D§ nebo P§
- PD§ informovat uáyat€le o událostech v DS nebo PS, které mohly ovlivnit provoz
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obecně se je<lná o poruchy v DS nebo PS, mimořádné proYozní stavy, výslq"t nepříaivých

i_limaticl§ých podmínek, zvýšené nebe4ečí stayu nouze,

Informace o události musí být po<lrána co nej<lříve pojejím výskytu, může být ústní, příjemce ji musí

potlTdit. Musí obsahovatjméno pracovníka, který ji podává,

Informacemusíbýtdostateěněpodrobrr.!abyumoárilapříjerncízvážitjqtdůsledky.Poslgrtovatel
zodpoví případné dotazy příjemce.

závažné událo§ti

Pokud ud.álost Y Ds nebo soustavě uávatele podte PDS měla nebo muŽe mít \.ýZlamný vliY na

soustalu kterehokoliv z ostatních zaifieresovaných, budj ohLišena také provozoyateli DS písemně v souladu

s ěásti 4.10 PPDS. Písemné hlášení o události v DS zpracuje dispeěink PDS,

4.6 BEzPEčNosT zAŘízENÍ Ds

4.6.1 Uvod

PPDS v části 4.6 specifikují poá<tavky na ujištěni bezpečnosti zařízení DS, lrteré bude PDS

"ptikov"t 
tukový- způsobern, 

'abv 
Uylv sprnenv póZuanub EZ a daÉích zíkonných předpisů vč, podmínek

licence rra distribuci elekffiny.

oduživatetůD§selyádujeabyvmístěpřipojenídodržovaliobdobnápravidlaanonnypro
zajištění be4ečnosti Lařizsal Ds.

4.6.2 Cíle
stanovit poádavky na bezpečnost zařízení DS tak, aby pji zajišťováuú dodávky elekťiny.se

stanovenými p."-ót y v aanyctr mezicn nedošlo k ohrožení ávota nábo zdraví osob, zvířa| majetku nebo

ávotniho prosťedí.

4.6.3 Roaah platnosti

část 4.6 specifikuje pŤavidla zajištěni be4ečnosti zaňzení Ds, která bude dorlržolgt pDs a všicbni

uživatelé D§ i ti, kteřijsou s nimi ve vájeDném vztahu, včetně:

l^ýrobců elekúiny
dalších PD§, kteři jsou připojeni k téio Ds
odběíatelů z napěťoYé úrovně l 1o kv a vn včďně PLD§
všech ostatních, které PD§ podle svého uvážení určí,

a)
b)
c)
d)

4.6.4 Zdsady be4lečnosti zařízení DS

Pío zajištěnl bezpečnosti zařízení DSje PD§ a uávatel DS v místě připojení povinen zejména ;

- Uvádět do provo an jen takwá zŇizelí DS, ktení odpovíclají příslušným platným normám apředpislm,.a

.i* p. p-iJ.- pi"d"prurrY"t kootol Áoušek aievizí 
-v 

ioutadu se ásadami navrlrování v D§ dle

članku 3.5.9 a s kapitolou 4.10 PPDS.
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- Vést tecbnickou dokumentaci pro yýŤobu, přepravu, monáž provoz, údráu a opraly zařízeni DS, jakož
i technickou dokumerríaci technologií, která musí mj. obsahovat i poádavky rn zajištění be4eěnosti
práce. Neoddělitelnou součástí technické dokumenlace musí bý1 zásady pro vykonávánl kontrol, zltoušek a
reviá.

- Podrobovat zařízení DS po dobu jejich provozu pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškfun, popř.
revizín, údržbě a opravám v souladu s vlastním Řádem preventivní údržby nebo předpisy výrobce
zařízení (kapitola 4.10 PPD§).

- Z,zzaameaáYat provedené aněny na zařízeních Ds a v tecbrclogiích dojejich tecbnické dokumentace.

- organizovat práci, stanovit a provádět pracovní posfupy související s \.ýstavbou, ňz€ním, provozem a
ídržbou zŇizeri Ds tak, aby byly dodržovány i předpisy k zajištění bezpďnosti a ocbrany zdraví při
práci, předpisy poámí oohrany a ochrany žvotniho prosťedí.

4.6.5 Roďlraní odpovědností
Roáraní ylasfuictví. Drovomváni a údrĎy

Roáraní určující vlastnicM a odpovědnost za bezp§čno§t aíizgli DS, která jeclnoanačně
nelyptývají z póvních předpisů, budou vájemně dohodnuta meá PDS a příslušným užvstelem, a to pío
každé místo pňpojení, kdeje buď provozú roáraní nebo rozlrraní společné odpovědnosti.

Vlasaicri ailzefi, vájemné povirmosti a součirmost budou v pfipadě potřeby zazramenány v písemné
smlowě meá PDS a uživatelen. Neexistuje-li mezi smluvními stranami zvlr8tní smlouv4 kt€ná stanoví jinalq je
vlastnik povinen mj . dodržovat zásady be4ďnosti zařízenl dle odst, 4.6.4.

pověřenÝ personil

PDS a uživatelé jmenují pracovnlky, trvale zodpověrlné za do<lržování ásad bezpečnosti zařízení
DS. §ezram těchto pracovníků a komunikačních c€st mezi nimi si vájemně vymění a udržujíjej akhr,áIní. Tito
pracovníci a komunikaění cesty mohou být titíž a §rtéžjako v črásti 4.5.

Dokumentace

PDs a uávatelé budou v rozsahu a způsobem schváleným PDs dokumentoYat všechny zněny
v technické dokumentaci uřízení DS, technologií a provedení předepsaných kontrol, zkoušek, reviá, a oprav.

Tuto dokumenlaci vztahující se k zařízení DS nebo soustavě užvatele bude uchovávat PD§
a příslušný uživatel po dobu stánoyenou příslušnými předpisy, nejméně l rok. Podle poťeby siji budou
vájemně poskytovat.

4"7 RlzENlsoUsTAVY
4.7.1 Uvod

Čast +.z ppos specifrkuje pravidla pro zajištění součinností a odpovědností za spolehlivost
provozu, údržbu zařízení a bezpečnost osob pfi provádění prací a zkoušek v odběrném mí§tě mezi PDS a
uživatelem v soustavě, která bude PD§ aplikovat takovým způsober1 aby byly splaěny požadaiky EZ
a dalších ákonných předpisů a podmínky licence na distribuci elekířiny.

Od uávatelů D§ se vyžaduje, aby dodržovali stejná pravidla.
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1.7.2 Cile
Stanovit poádavky na řízení DS z hledisek spolehlivosti provoar, údržby a bezpečnosti osob

pracujících na zařízeních DS a zařízerrích odběmých míst mezi D§ a uáveteli

4.7.3 Rozsah platnosti

Črást 4.7 speciťůuje prayidla zjištění spolehlivého provozu, údržby a bezpečnosti osob pracujících
na zařízeních Ds Y odběmém místě, která bude dorlržovat PDS a všichni uživatelé DS i ti, kteří jsou s nimi ve
váj emném Yztahu, včetně:

a) výrobců elekřiny
b) dalších PDS, kteříjsou připojeni k této DS
c) odběratelů z napěťové urovně 110 kV a rrrr včetně PLDS
f) všech ostatních, které podle uvážení určí PDS.

4.7.4 Posíup

4.7.4.1 Odpovědnost za řízení sousta|y

Odpovědnost za íizplí éásti
provozovatele DS provozrí instrukcí. To
dispďerské ňzení určené části soustavy.

sousta\y stanoyí v souladu s Dispečershým řádem dispeěiŇ
zajisll, žÉ pouze jedna sD uvní strana bude vždy odpově<lná za

PDS a jím určeni uživatelé DS jmenují osoby íval€ zodpovědné za koordinaci provozních a
údřbových činností i bezpečnosti práce v soustavě. Každý rok vždy do 31.3. a dále pak pň kaáé zrněně si
navájem vyměníjmenné seznmy těchto osob vč. spojení mezi nimi.

4742 Dokllmpntm"p

PD§ a uživatelé budou způsobem schváleným PDS dokumentovat všechny provoaní události
stanovené provozovatelem DS, ke lrterým došlo v DS nebo v kterékoli soustavě k ní připojené, a také úkony k
zajištění přislušných bezpďnostnich předpisů. Tuto dokum€ntaci budou uchovárat PD§ a uávrtel po dobu
stanovenou příslušnými předpisy, nejméně l rok.

4.7.4.3 Schemata zďízení

PDS a příslušný uživatel si budou vájemně vyměňovat jednopólová schémata skutečného
provedení, obsahující zejména typy a te{hnické parameřy zaiizení. Poťebný roxah stanoví PDS podle části
3.5.

PDS a příslušní uživatelé budou udržovat provozrí dokumentaci a schémata v alríuálnim stalrr. Při
každé zrrrěně si je budou vájernně posIgtovat.

4.7,4.4 Konunikqce

Tam, kde PDS specifikuje potebu hlasové komunikace, bude zřízeno spojení mezi PD§ a uživateli
tak, aby se zajistilo, že řízení bude efektivní, spolehlivé a bezpečné. Požadavky na přenos informací pro ÁSDR
řeší črást 3.7.8, poádavky na přenos informací z fakturačniho měření ieší část 3.7.7.



P r av i dl a pr ov oz ov ání dis tri buěních

Tam, kde se PDS pro
PDs

zaj ištění
s příslušnými uávateli na těchto prosťedcích a na jejich

proYoan
zÁložni nebo altematiyní spojení, dohodne
zajištění.

Pro zajištění účinné koordinace řídících činností si PDS a příslušnl uávatelé vájemně lyměni
soupis telefonních čísel nebo volacích zrralai.

PDS s příslŇní uávrtelé zajisť nepřotíátou dosažitelnost peísonálu s příslušným pověřením všude
tam, kde to píovozni požadavky vyžadují.

4-7-4.5 Obsluha zqrízení

PD§ a uávatelé DS jsou povinni na pokyn dispečera PD§ zajistit bezodkladné provedení manipulace.

Pro tento účel zajistí uživatel:
trvalou obsluhu rozvoden t 10 kV, pokud nejsou vybaveny systémy A§DŘ dl€ čá§ti 3.7.8
trvalý přísfup ke spínacímu prvku přípojného místa vrr a nn pro pracovníIgl PDS, provádějící manipulace
pň vymezování a odstraňování poruch, pokud qrto manipulace nezajistí užvatel zařízerrí sám.

4.8 HRoMADNÉ DÁLKovÉ ovlÁoÁttí

a)
b)

a)
b)
d)

b)

4,8.1 Uvod

Tato část PPDS specifrkuje pravidla pro provoz a lyuávámi systému IIDO, ktenÁ bude PDS
aplikovat v souladu s Ez, dalšími zákonnými předpisn tariftími podmínkami a podmínkami licence na
distibuci elekřiny lak, aby zajistil co nejlepší a nejhospodámější proyoz DS za normálních i mimořádných
podmínek.

od uživatelů DS se vyáduje, aby tato pravidla respektovali.

4.8.2 Roaah platnosti

Část 4.8 s§ fýká
PDs
konečných zíkazrriků s odběmým místern rybaveným podle bodu 3 .7.9 PPD§
obchodníků s elektřinou_

4.8.3 Využití HDo ze sfiany PDS

PD§ vpžvá HDO ve smyslu bodu 4.8l

pfi normálním provozu
. k rozložeuí ňditelné spotřeby tak, aby zajistil uspokojení co největšího počtu ákazrúků, optimdrrí

využtí sítí a nlzké ztíáty v síťch
. k případnému spínání v sítích pro provozni účely
. k optimalizaci nákupu elekťiny pro k5,tí zhát

při stavech nouz€ ajiných mimoŤádných stavech
. pŤo předcházení těmto stayům
. projejich likvidaci
. pro odstraňování j ej ich náďedků

c) při zajišťovíní systémowých a podpůmých služeb v DS, poťebných pro řádný provoz Ds a E§jako §9lku.
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1.E.4 Přidělovóní povelů HDO

PDS přiděluje jednotlivým odběmým místům povely IDO tal! aby zajistil plošně i časově vhodné
rozlož€ní řiditelné spoťeby v DS. V případě potřebyje PDS opávněn přidělený pov€l IIDo Zněnit. Záka,míci
ijejich obchodníci s elekťinoujsou povinni přidělené povely a jejich reám provozu respektovat.

4.8.5 Přezkoušení přijímače HDO

Zákaank mí práNo rtcchat přezkoušet pňjírnač HDO. PD§ je povinen na základě písemné ádosti do
15 dnů od jejího doručení ověňt spravnost funkce přijímače HDO, příp. jeho výměnu a následně informovat
ádatele o výsledku.

Je-li na pňjimači HDo 4jištěna zÁvada" hradí náklady spojené s jeho přezaoušením a případnou
opravou či výměnou PDS. Neni-li 4jištěna ávada, hradí náklady na ověření funkce zákaanlk. který o něj
poádal

4.9 úDžBA A oDEčTy MĚŘlciHo znŘízeni FAKTuRAčNIHo
n,lĚŘení

4.9.1 Uvod
Tato část PPDS se týká PDS a vš€ch uávatelů D§, vybavených fakhrračním měřením.

Jakékoliv ásahy do měřicího zařizr,lí bez souhlasu PD§ jsou zakáány. Uávatel D§ je povinen
umohit PD§ přístup k měřicímu zŇizeni a neměřeným částem ol€křického zŇizpni za úěelem provedení
kontroly, odečtu, údržby, výměny nebo odebrání měňcfrto zŇizsli- Dále je povinen neprodleně nahlásit PDS
zAvaly laméíicím ařízsní včetně porušení zjištění proti neopráYněné manipulaoi.

4.9.2 Údržba měřicího zařízení
I1držbu a diagnostiku poruch měficího zaříz€ní komě měřicích tíansformátonů zajišťuje PDS. PDS

zajišťuje pro evenfuální poťebnou výměnu elektroměr, registrační pňstroj a komunikační zařízerrí (modem),
Přístroje pro výměnu dalších části měřicího zaíiznni při jejich poruše nebo rekonslrukci a úrlržbu měňcích
tran§fomlátorů včetrrě jejich případné vjrněny zajišťuje uávatel D§ na ákladě pokynů nebo se souhlasem
provozovatele D§. Závady na měřicím zařízení musí být odstaněny v co nejlratším termínu.

4.9.3 Uřední ověřovóní měřicího zařízení
Úřední ověřování elektroměru zajišťuje PDS. Doba platrrosti uř€dního ověření stanovených měřidel je

stanovena přílohou [L11] v platném znění. PDS může v případě poffeby předepsanou dobu platnosti ověření u
vlastrrího zařízení (elektoměru) zknítit. Úřední ověření měřicích transfomrátoru zajišťuje na své náklady
provozovate| zŇizrli (uávatel DS), ve kterém j sou transformátory zapojeny.

4.9.4 Změna typu a parumetíů měřicího zařízení
Způsob měření elektřiny, §T a umístění méhcího zařlznnl wčuje PDS v ávislosti na charakteru a

velikosti odběnr/dodávky.

PDS je oprávněn aněnit typ měřicího zařízení. Pokud je tato výměna qnucena aněnou pravnich
předpisů nebo je prováděna z důvodů qvolaných uživatelem DS, j€ uživatel DS povinen upravit na svůj
náklad předávací místo n€bo odběmé zařízení pro instalaci nového §pu měřicího zařízení. Při měně
předávaného lýkonu nebo rezervovaného pffkonu je PD§ oprávněn poádovat na výrobci nebo konečném
ákazúkovi zrrěnu parametrů měřicích transformátorů spojenou se něnou rezervovaného přikonu.

\,?
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4.9.5 Odeěty měřicího zařízení
Odďty měřiciho zňizell, 4racoválí a předávání dat zajišťuje PD§. Pokud vmlkne áyada na

telekomunikaČním míízsní lŽivatďe DS, přes které provádí PDs odečet měřicího zaíízai, je uávrtel Ds
povinen bez zbytečného odkladu zajistit odstranění vzrik|é álady.

4.9.6 Přezkoušení měřicího zařízení na žódost uživatele DS
Výrobce elekřiny, konďlý zil<amk, a obchodník má právo nechat přezkoušet m ěřicí zaílzeú. PDS

je povinen na ákladě písenné ádosti do 15 dnů od jejího doruěení v}měnit měřicí zŇizffii rcbo zajistít
ověŤení spnivnosti měření a rr.ásledně informovat žadatele o přez.koušeDl o výsledku přezkoušení.

JeJi na měficím zařízení výrobce elekďiny nebo konečného zíkazrrika zjišĚna zÁvad4 hradí náklady
sPojené sjeho přezkoušením, ovďením správnosti měření a případnoujeho opravou nebo \.ýměnou vlasbík té
Črásti měřícího zŇizmL la které byla ávada áištěna. Nenlli zÁvada 4išĚna hradí náklady na přezkoušení
nebo ověření sprár,rrosti měření terl kdo písemně poádal o přez.koušení měiicího zařízení a o ověřeni
spnivnosti měření.

4.ío UVÁDĚNí znŘízení Do PRoVozU, oPRAVY A úDťBA

4.10.1 Uvod
Črast +,tO PPOS se týká uvtádění zařlzeli do provozu a údržby D§, at§:ak zaíizEín ve vlastnictví

PDS, tak i zaňzení uŽivatelŮ D§, ktení jsou s DS přímo spojena nebo ktení PD§ ua základě snrlouly sjejich
vlastníky provozuje a udržuje. Elektrická zařízení projektovaná a provedená podle předpi§ů a norem platných
v době, kdy byla tato zŇ7zerd žizpválrra a provozován4 lze ponechat v provozu, pokud nemají ávady, jež by
ohrožovaly zdrayí, ani nejsou nebezpečná svému okolí. v případě provádéní oprav je nožré při zachování
bezpočnosti osob, zvířat a vě€í použít normy platné v době provádění těchto oprav.

Tl,to předpisy vycházejí z [28], navazující na U0] a [5]. Podle č1.2 aněny 2 normy [10] mohou být
pravidelné revize nabraze,ny průběžrě pr_ováděnými údráovými úkony včetně kontrol stanovených v Řádu
pŤevcntivní údržby (RPL]) PDS. Pokud RPU nebyl zpracován, platí u§tanovení [lo].

a)
b)
c)
d)

vztahují se na:

výchozi revize nových zařizení DS
pr8videlné kontroly sávajicích zatlzrli DS podle ŘPÚ
revize upravených Čdstí odběmých zařízeni vyvolaných rekonstrukcí distribučních vedení nizkého napětí
mimořádné revize podle [10], prováděné podle provozrrích poťeb.

4.10.2 Všeobecné

Účelem uvádění ařizslli do provozrr a úctráy D§ je zajištění takového stavu D§, který splňuje
poádavky t€chniclcýoh norem a zaj išťuj e j ej í be4ečnost a provozuschopnost,

Právnické a ýzické osoby provádějící v DS se souhlasem PDS revize a kontroly musí mlt příslušná
oprá\'nění k Činnosti a osvědčení odbomé způsobilosti, mít k dispozici poťebné informace o zařízení DS, být
Ýybaveny poťebnými ocbnnnými a pracovními pomůckami i měňcím a zkušebnlm zařízením. Musí být
učiněna be4leěnostrrí opaťení, zamezující běherr rldržby ohrožení osob, majetku a zařízení.

Rwize zařízení DS zabmuje:

prohlídku
zkoušení
měření.

a)
b)
a)



?"\iLlM), k provádění výchozí revizejsou:

;.§-J_Denulce pňslušného zařízení DS odpovídajíci skutečnému provedení

].,.Iokol} o stanoyení vnějších vlivů
pisemrré doklady o provedení výchoách revid častí tohoto zařízení DS
,-amy o kontrolách, zkouškách a měřeních, provedených na zařízení Ds před uvedením do provozu

doklady stanovené přístušným předpisem (např. prohlášení o shodě ap,)

zilzlamy a provedených opařeních a kontrolách při postupném uvadéni zŇizefi do provozu po

rekonstrrrkci.

Podklady k provádění plavidelných kontrol jsou:

dokumentace pfislušného zařízeni D§ odpovídající skutečnému provedení

zÁatamy o provedených kontrolách pň postupném uvldéni zaiizeni do provozu po rekonstrukci a při jeho

rozšřování
řád preventir.ní údržby
zilartarrry z předchoách kontrol.

4. 10,3 Ztíkladní ustanovení

KaždéelektrickézařízeníDSmusíbýtběhemvýstavbya./nebopodokoněenípředuvedenímdo
provozu prohlédnuto a lyz,koušeno v rámci výchoá revízr.

Proyomvartá zaíizení DS musí být pravidelně kontrolována v rámci ŘPú nebo revidována.

Účelem je ověření, zda jsou splněny požadavky t28], Il0] a souvisejících norem pro daný druh

zařízelí-

Prohlídkamusípředcházďměření.Ul.ýchozíchrevizíseobvykleprovádí,kdyžjecelézařizeliDS
bez napěti. U pravid€hý;h kontrol a íevizí je naopak z provozrích důvodů vhodné je provádět na zaňzení pod

napďím. Podrobnosti lze stanovit v RPU.

Cíle prohlidky definuje |28].

Měřeníaz}oušeníseprová<tějípřivýchozírevizitam,kdejetopoť9bné.Jejichobsahapořadí
rovněž definuje [28].

4.10.4 Výchozírevize

Útony prováděné pfi výchoá revizi, čleuěné na prohlídky, zkoušky a měření, definuje [28]

v členění na;

- ockany ávých částí
- ocbrany neávých ěástí zařízení do 1000 V
- ochrany neživýcbéástl aiizsaí nad 1000 V,

se specifrkováním zyláštních pňpactů, týkajících se postupného uvádění do provozu zařizení po rekonstrukci,

rox'íření stívajícího zařízení, měiení přěd uveclením do próvozu, domovních přívodů a mimořádných revizí.

4.10.5 Pravidelné kontroly a revize

Bezp€čnost a provozuschopnost provozovaných elektrických zařízení

revizemi nebo musi být prováděna údrzba včetně konfuol ve stanovených lhůtach

podle Řádu preventivní údržby (ŘPO.

Ds musí být ověřoviána
a \/e stanoveném rozsahu
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PDS zpracuje ŘPtr v doporučeném členění podle následujících bodů.

4.10.5.1 Řád preventivní údržby PDS
ŘPÚ se zpracovává na všechna elektrick á ZŇizfjnl Ds, rla Z^iizení s Ds přímo spoj€ná, na smluvně

provozovaná přímá vedení a na elektrické přípojky vč, souvisejících zŇizeú, rczhyých pro zajištění jejich
provozu. Pro každý druh zařízení se stanoví rozsah preventivní údržby v doporučeném členění:

a) prohlídka za provozu (pod napětím)
b) diagnostickézkoušky

- za provozu (pod napětím)
* na zařízení nrimo provoz při provádění běfué ú&žby

c) běžnáídtžloa
- 7aprovozu

- na zařízení mimo provoz, zejménaje-li nezbytnájeho částečná demonáž.
Při běžré údržbě na zařízení mirno provoz se doporuěuje současně odstíanit áištěné ávady.

4.1o,5.1.1 Lhůty ŘPÚ

Lhůty ukonů ŘPÚ projednotlivé <lruhy zařízení se wčí podle

vý?Jjlaml zzřizeru pro provozrrí spolehlivost DS
riíovně smlu!,ně stanoyené spolehlivosti dodávky elekÉiny uávatelům piipojeným k příslušnému zařízenJ
(vedení, stanice)
proyoaní zkušenosti s jeclnotlivými druhy zařízení
technických podmínek výrobce příslušného zařízení pro jeho údržbu
lyhorlnocení působení vnějších vliw v příslušné lokalitě (výslq,t znečištění ap).

Lze stanovit:

- ákladní lhůty
- individuální lhůty.

V růaých lokalitrách mohou být lhůty ťuzné. Pro první píovedení úkonů u nových zŇiznni se
doporučuje zkrácení z{kladnich lhůt pro přípaclné 4iištění sk5rfých ávad.

4.10.5.1.2 Ákfualizace ŘPÚ

Doporučuj€ se minimá]rě jednou za pět let ŘPÚ aktualimvat a mhlednit v něm:

technický vývoj elekrických strojů, pňstrojů a materiálů, který vyvolává odlišnou nároórrost na obsah a
lhůty údráových a kontrolnich úkonů
praktickou účinnost dosud prováděných údržboyých a kontrolních úkonů vjerlnotlivých lokalitách
zněnu důleátosti stávajících zařízenl v důsledku rozvoje D§.

4.10.6 ÍIPÚ - hlavní zósa$l plo jednotlivé druhy zařízení

Pro jednotlivé druhy zařízení je ťeba v ŘPÚ koDkíetizoyat obsah příslušných úkonů a stanovit
jejich lhůty pro prohlídku, diagnostické zkoušky a běžnou údržbu. [28] zařizení člení na

a) venkovnl vedení
b) kabelová vedení
c) kabetové tunely, kolektory a kanály
d) stanice wn a vn
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: :::r-_:ejtci zařúení DS.

1.10.7 Zóznamy

podrobně

obsah zprávy o reviá
áznamy o provedených kontrolách
4rávy o reviách prováděných po částech
uložení 4ráyy o revizi.

O provedených revizích a kontolách musí být provedeny písemné zázrramy, [2E] specifikuje

a)
b)
c)
d)

4.ll.|Pravidla pro omezovóní odběratelů při plónovaných odstóvhích
Pfi plánování a realizaci plránovarrých odstávek ve smyslu EnZ (§25 (a) d) 6.) se PDS řídí těrnito zásadami:

1. Dodávka elektřinyjednotlivému zíkazrríkovi smí být v průběhu 7 kalendářních dní přerušena v
součfu max. 20 hodin a to tak, aby .

v období duben až ňjen jedno qpnutí trvalo maximálně 12 hodin
v období listopad až březenjedno yypnutí trvalo maximálně 8 hodin

2. Odsávky se vy,jma naléhavých případů neprovádějí v době od 15.12. do 1.1.

3. Při venkovních talotách pod -5' c jsou přípustné odsÉvky s dobou trvárú do 8 hodin,
4. Při venkovních t€plotách pod -15' C se odsávky neprovádí

4.11 HLÁšEttí zÁvťttÝcH PRovoznícn uoÁlosri l
PoDÁvÁNí lNFoRMAci

4.11.1 Uvod

Č,est +.tt PPOS stanoví poádavky na podávrfuú písemných hlášení o udalostech, klasifikovaných jako

"Zivaáé ud.álosti", které bylyjiž předtím hlášeny úshrě podle časti 4.5.

Závaáými událostmi jsou napřfiad
o úraz elektriclcým proudem na zařízení DS
o požAr zaíizeniDS
. ekologická havárie zařízení Ds
. bezproudí velkého rozsahu.

Tato črást PPDS se také zabývá společným vyšefiováním závabýcb událostí pracovniky PDS a

zučastněných uživatelů.

4.11.2 Cíle

Cílem části 4.1t je usnadnit zajištění podrobných informací v písemné formě a tam, kde j€ to mezi
PDS a zučastrrěnými uživate|i dohodnuto, společného rryšeťování ávažných událostí.

4.11.3 Roaah

Čá§t 4. 1 1 PPDS se vžahuje na PD§ a uživatele, což Y 4. l 1 znamená;

a) všechny další PDS aPLDS připojené k této Ds
b) odběratele ze 110 kV nebo vn (ať už odběratele PDS nebo odběratele PLDS)
c) výrobce elektřiny pňpojené k D§ na úrovni l l0 kV nebo vn
d) případnéjiné uávatele, mající sítě l10 kV nebo vn připojené k této Ds.
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4.11.4 Postup

I(ornunikace

PD§ a vŠichni uávatelé uvedení v4.11.3 urči pověřené pracoyníky a formu spojerú pro efektivní
zajištění poádavkrů části 4.1 l . Tito pracovníci a spojení mohou být §tejní a stejné, jako v části 4.5.

Komunikace mezi uávatel€m a provozovatelem sítě, ke kt€ré j€ tento uávatel pfipojen, musí bý1
pokud možno přímá. Tím se však nevylučuje možrost komunikace s€ á§fupcem,líerého uávateijmenuje.

písernná hlášení o udr4lostech. zasílaná uávgtelem oro pD§

V případě provozrú události, která byla podle 4.5 hlášena PDs ústně a následněji PDS klasifikoval
jako urlrálost ávaŽnoq vyhotoví uživate| pro PDS písemné hlášení v souladu s 4,11. PD§ Óto hlášení nŤředá
jinýrn PostiŽeným uávatelŮm, ale může pouát v něm obsažené informace k pňpravě hlášení porlle 4.11, které
je určeno oprávněnému provozovateli jiné sítě pfipojeDé k jeho D§ a ia sé qua ávažni události v D§,
vyvolané (nebo áoršené) ávaáou událostí v síti prvniho uživatele.

Ve složtějších případech vypracuj€ uávatel nejprve předběžné blášení.

Forma hlášení

HláŠerú podle 4.11.4 musí být písemné a zasílá se PD§ nebo uávateli. Musí obsahovat písemné
Potwzení Ústriho hlášení předaného podle 4.5 včetně podíobností o závažlé události, Nemusí oúsahovat
dŮvodY, které k ávaáé události vedly s výjimkou těcfu které jsou uvedeny v 4.5.4 a dalších informací o této
u<lálosti, které byly 4jištěny od okamžku jejího nahlrášení podle části 4.5. Toto písemné hlrášeni musí
pňnejm€Ňím obsaholat informace uvedené v následujícím přehleclu, který však niní pro poťeby 4.1l
vYČerPávajícÍ. Příjemce mŮže vzrrést dotazy k vyjasnění hliášení 8 ohlašovatel rrusí v rámci svých možrostí na
tPo otázky odpovědět.

Lhlůtv

__ Písemné hlášení podle 4.11.4 bude po ústním vyrozumění podle části 4.5 poslrytnuto v době co
uejkratší. Předběžné hlášení o kaáé události bud€ obyykle předrirro do 24 hodin.

Spqlqě!álryšcťováni ávahÝch událostí

Byla-li udáost klasiťrkovrfura jako závažn6 a bylo o tlí nsláno hlášení podle 4. l 1 , muže ktenákoliv
áča§tnění stíana píseDně požadoval, aby bylo zahájeno spotečné lyšeÉování.

složenl vyšetřovací komise bude odpovídat povaze yyšeťované události. komisi jmenuje pDs na
ná\Th alčastněný§h stran.

DošloJi k sérii ávabých udáostí (tj. ávažná udá|ost vyvolala nebo áoršila datši ávafoou
udrálost), mohou se zuČa§hěné strany dohodnout na tom, že spoleěné vyšeťování může zahmovat všechny tyto
ávažné udáosti nebojerr některé z nich.

_ _ _ Form4 postupy, předpisy a yšechny záíežitosti vžahující se ke společnému vyš€třováni (včefiě
předpisů pro stanovení nákladů a pro odstoupení jedné strany od lyšeťování po jeho zahájení, je-li to ťeba)
budou dohodnuty během spoleěného lyšeťování.

Společná lyšeťování podle 4.11 probíhají neávisle na případných dotazech vanesenýoh podle
pravidel pro řešení sporů.



I TýE - iír§, rýrrůc cl&iry, PLD6:
l, Dobavaftu zírv,aáé ud,álosti
1 MísíD
3- 7-aiízai
,+. Popis ávafoé u<lílosti vě. dohmentace, předpokládaná příčina
5. Podrobný popis všech provedených opa6eni pro omez€ní odběru

Týká s€ PD§:
6. Dopad na uživatele, včetně doby trvánl události a odhadu data a času obnoveni normálního

provozu (ie-li to možné).

Týkí se výrobce elektřiny:
Dopad na výrobu elektřiny
Přerušení výroby elekťiny
průběh fiekvence
Dosažený jalový výkon (v MVAI)
Odhad data a ěasu obnovení normálnfuo provozu,

7.
8.

9.
10.
ll.

4.í2 číslovÁni, znlčeruíl evloeucE zAŘízENí

4.12.1 avod

Čast +.tz ppos urtuje povinnosti příslušných vlastnftů související s číslovráním, anačením a
evideucí zařlzanl rla hranicích vlastnicM.

4.12.2 Cíle

Základním cílem časti 4.12 je zzjisfi, aby ve všech místech, kterými procháá hranice yla§tnictví,

měla kažAá zde umístěná po|ožka zŇlzení číslo a/nebo ozučení, kíeré bylo společně dohodnuto mezi
příslušnými Ylastniky a o kterém se tito vlastníci navájem informovali, s cílem zajistit co nejracionálnější,
nejbezpečnější a nejefektivnější provoz sítí a snížení rizika omylu.

4.12.3 Rozsah platnosti

Část 4.12 se týká PDS, jeho odběratelů ze sítí 110 kV a vn a ostatních uávatelů, kterými jsou další
PDS, výrobci elektřiny, PLDS piipojení k DS ajejich odběratelé.

4.12.4 Postup

Nové zařízení

V případec\ kdy PDS nebo uživatel mají v úmyslu instalovat zŇizeni v místě, kterým prochází
hranice vlastnictví, musejí být ostatní vlasfuíci informováni o čísle a/nebo oanačení tohoto zŇ7zEli.

Tato informace budo pís€rnně doručena pň§lušným vlastnlldm a bude obsahovat provozrí schém4
ve kterém bude toto nové zařízení se svým oztačenlm obsaženo.

Informace bude příslušným vtastníkům předána nejméně 3 měsíce před zamýšlenou instalací tohoto
zAlizeíi-
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NebudeJi mezi PDS a vlastníky dosaženo dohody, má PDS právo určit číslovriní a zračení, které se
v daném místě bude nadále pouárrat.

stávaiici zaiizeú

PD§ a/nebo kaáý uživatet poskytne PD§ a./nebo všem o§tatním uživatelům na vyžádání podrobné
údaje o číslování a zrračení zařízení, umístěných v místech, lríerými procháá kanice vlastnictví.

PDS a kaŽdý uŽivatel odpovídá zajasné ajednoanačné označení svého zařízení v místech, jimiž
prochiáží hanice vlastnictyi.

zménv oanaéeni sévaiícich zařlzeri

Pokud PDS nebo uávat€l mu§í nebo chce aněnit sávající číslování a./nebo zračení svého zařízení v
místě, kteným prochiá,aí hranice vlastnicM, platí ustanovení 4.12.4 doplněné o sdělení, že se jedná pouze o
Zněnu.

Za nové jaslé a jednozrračné ozlaěeru zŇizelí, které podléhá ustanovením 4.12, odpovídá jeho
Vlastník, kteni číslování a./nebo aačení zrrrěnil (PDS nebo uávatel).

4.13 zKoUŠKY DlsTRlBUčttí sousuw
4.13.1 Uvod

Část 4.13 PPD§ §tanoyí povinnosti a postupy při organizaci a prováděni takových zkoušek DS,
které mají nebo by mohly mít \.ýaaíDný dopad na Ds nebo soustavy uživatelů. Jsou to zkoušky, při ktmých
docháá buď k napodobení nebo řízenému rlwolání nepravidelnýcl1 neobvyklých či errtrémních podmíneli ve
vlastrú D§ nebo některé její části, v sousednich D§ a vps. Mezi §.to z*oušky není zahmuto provoaní
ovďováni energďiclcých zařízení před jejich opětnýn zapnutím po poruchách, pokud se tak děje b ezn zmély
áklarlniho zapojeni DS a poruchou dotčených energďicloých zařIzelív DS.

Pro zajištění spolehlivého a zabezpečeného provozu ES ČRje nutné, aby tylo zkoušky na výrobních
a distribučních zařízeních v DS byly povolovány a řízeny příslušně zodpovědnou urovní dispečenkého řízení a
prováděny po zajiŠtění nezbytrých informací jak pro tuto příslušnou uroveň dispečerského řízení, tak i v
souladu s [Ll, § 25, bod (6)].

1.13.2 CíIe
Cílem části 4.13 je zajisti| aby postupy pouávané pfi organizaci a provrádění zkoušek DS

neohroŽovaly bezpočnost píacoYníků nebo veřejnosti a v co nejmenší míře ohrožovaly zabe4ečení dodávek
elekřiny nebo energetícké ařízEni-

4.13.3 Roaah platnosti

Čá§t 4.13 s€ týká PDS,jeho odběratelů ze sítí l10 kV a vn a uživatelrl jimižjsou pro účely ěrásti
4.13 ostatní PDs, \.ýTobci elekÉiny a PLDS.

její přdiem, jednak sdělí, zda je navrhované zračení
by přijatelné bylo.
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4.13.4 Postup

4.13.4. ] Išeobecně

Pokud z*ouška DS nawhovaná PDS nebo uávatelem pňpojeným k DS bude nebo může mít dopad
na PS, platí ustanovení PPP§ nebo ustanovení 4.13 PPDS.

Zkoušky DS, které mají minimárlní dopad na jiné D§, nebudou tomuto postupu pod|éhat. za
minimální dopad se považují odchytky napětí, frekvence a tvaru sinusovky, nepřekačující povolené odchylky,
uvedeDé v části 3 PPDS.

4.13.4.2 Infornace o nóvrhu zkoušek

Pokud má PDS nebo uáyat€l DS v úmyslu provést zkoušku svého energetického zařízení, kteni
bude nebo by mohla mít dopad na cizí sítě, ozrrámí ji nawhovatel PDS a těm uživatelůn DS, kteří by louto
zkouškou mohli být postiženi.

Návrh bude písemný a bude obsahovat údaj€ o povaze a účelu nawhovarré zkoušky, o výkonu,
umístění příslušného eneígetického zařízení ajeho zapojení do DS.

Pokud bude pňjemce informace o nálrhu zkoušky považovat údaje v něm obsažené za nedostatďné,
vyádá si u navrhovalele písemně dodatďné informac€.

4.13.4.3 Předběžne vyrozumění q ustqvení komise pro zkoušhl

Celkovou koordinaci z.koušky DS zajistí PDS s využtím informací, ziskaných na ákladě 4.13.4.2.
Na ákladě své úvahy určí, kteří další uávat€lé DS, kromě navrhovatele, by mohli být zkouškou postiženi.

Koordinátora zkoušky, jímž bude osoba s odpovídající kvalifikací, jmenuje PD§ po dohodě
s uživateli, o kterých usoudil, že by na ně nawhovaná zkouška mohla mít dopad. Koordinátor bude vystupovat
jako předseda komise pro *oušku.

Všichni užvatelé určení PDS dostanou od koordinátora zkoušky písemné předběžré v}tozumění o
nawhované zkoušce DS.

To bude obsahovat;
a) jméno koordinátora zkoušlqr a společnosti, ktená, ho jmenovala
b) podrobnosti o povaze a účelu nawhované zaoušky DS, yýkon a umístění příslušné výrobny nebo

ařizettÍ a semam dotčených uávatelů, Idoré PDS určil na základě své úvahy
c) výzvu uávatelům stanoveným PDS, aby do čtrnácti dnů od obdržení jmenovali osobu nebo osoby

s odpovidající lolalifikací, ktení bude členem komise pro nawhovanou zkoušku D§, spolu
s pozvánkou najednrÁní komise.

4.13-4.4 Komise pro zkoušhl

Komise pro z-koušku posoudi:

podrobnosti o povaze a účelu navrhoyané d(oušky
hospodářská i provoaní hlediska a rizika nalthované d<oušky
možnost kombinace na}Ťhoyané zkoušky s jinými z]touškami a s odsi{vkami v.hoben nebo zařizeni,
ktere přichrázejí v írvahu na ákladě poádavků přípravy provozu ze strany PD§, PPS a uávatelů DS
dopad nawhované z.koušky D§ na dodávky elekťiny, řízení z&ouškou dotčených yýroben, odběratelů
a další případné vlily

a)
b)
c)

d)
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f) možrosti řešenl námitek členů komise.

Pokud by se komise pro zkoušku při přípravě protokolu o náwhu nedohodla na nějakém roáodnutí
jednomyslně, součástí protokolu zjednání budou nárnitky členů.

Protokol o zkoušce bude zaslán všem, kdo obdrželi piedběžné vyrozumění podle 4.13.4.3.

Po zvážení námitek íoáodle PDs o uskutečnění zkoušky.

4.13-4.5 Koneětt! program zkoušky

Konečný program zkoušky vypracuje ádatel o zkoušku na ákladě roáodnutí PDS. Bude v něm
uvedeno datum zkouŠky, pořadí a předpokládaný čas !).pínání, jmenovitě osoby provádějící zkoušku (včetně
osob zodpovědných za bezpečnost pníce) a další §kutečnosti, t{íeré bude ádatel pova:žovat za vhodné.

Jestliže žadatelem o z-koušku není PD§, podlétrá Konečný program zkoušky schválení PD§.
konečný program zkoušky zavazuje všechny dotčené uávatele k tomu, aby jednali v souladu s jeho
ustanovenimi.

4, ] 3.4.6 ohlasovqcí povinnost dotčerým uživatelům DS

_ Vyplývá-li z Konečného programu zkoušky, že bude omezena nebo přerušena dodávka elekřiny z
výroben, resp. odběratelům nebo pravděpodobně nebude dodržena kvalita dodávek elekťiny stanověná
prováděcím právním předpisem, splní PD§ ohlašovací povinnost ye smyslu [L1, § 25, bodu (6)].

4. l 3.4.7 Ziněreěný protokal

Po ukončení zkoušky mdpovídá její nawhovatel za vfpracování písemrrého protokolu
("ávěrečného protokolť') o zkoušcg který předloá ostatním členůrrr komise pro zkoušku.

Tento ávěrečný plotokol musí obsahovat popis zkoušky včetně výsledků, ávěrů a doporučení.

Závéreérý protokol nebude předán žiÁlé straně nezastoupené v komisi pro zkouškg pokud se
komise po uvrážení hlediska ochrany důvěmých in[ormací jednomyslně nedohodne jinak.

Po předání ávěrďného protokolu podle 4.13.4.7 bude komise pro zkoušku rozpuštěna.
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5 HAVARIJNÍ pr_,Árw,q. HAvARI.nrÍ zÁsony

5.í HAVARIJNí PLÁNY

Povinnost vj.píacovat havarijní plán se vztahuje na

a) drátele licence na distribuci elektřiny (PD§)
b) drátele licence na ťrobu elekffiny, provozující výrobny s instalovaným yýkonem v&ším než 10

lwtv.

Pokud je držitel licence na distribuci elekťiny současně dížit€lem licence na výrobu elekfiiny,
zpracuje havarijní plány plo obě oblasti zvlráčť.

Účel€m havaíijních plánů je urěení postupů k předchá,zerú vaiku a řešení stavri nouze a

mimořádných situací, které mohou při provozu Ds nastá.

5.1.1 Zókladní požadavlcy na havarijní plón

Informace obsažené v havarijním plánu musí být stručné, síozumitelné a přehle<lně uspoiídané.
Vho<lné je y}uát gíafického znázomění na situačnich plánecb, barevného rozlišení (neáytné u plránŮ

únikowých cest umístěnl růaých prosťedlai, objektů ap.), Důleátri telefonní čísla a jiné dŮleáté Údaje se

zyýíaní.

Všechna řešení zahmutá do havarijního plánu respektují místní situaci, zvyklosti a organiz8Ční

strulíunr PDS nebo výrobce elektřiny.

Aktualizace havarijního plánu se provádí při výaamných zněnách v DS nebo ve vfobně elekffiny
(např. uvedení do provozu nové rozvodny, nového bloku výrobny ap), přípa<lně pň výzramných
organizačních aněnách (např. transformace organiační strukhríy, zrrrěny funkoí, spojení apod).

5.1.2 Struktura havarijnfto plónu PDS

Ilavarijní plán vychází z charakteru D§, jeho rozsah odpovídá výanamu DS.

Havarijní plán PDS musí být koordinován s havarijními plány PP§, sousedních PDS a příp.

zahraničních partnerů.

Ilavarijní plán musí obsahoyat:

a) stručný popis DS včetně vnějších vazeb (rozsah vymezeného úžemí, stav DS z hlediska spolehlivosti,
zajištěnl výkonové álohy z prostředků na vlastuím vymezeném území, možnosti yýpomoci zPS a

sousedních DS)
b) organizační schéma s popisem ákladnich vztahů a odpovědností
c) přehled a charakteristiku hlavních dodavatelů a odběratelů elekťiny
d) regulační , lypínací a frekvenčrú plán podle kap. 4.4 PPDS
e) přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy
9 pbn k preacnazeni stavů nouze a k obnově ptovozl allz*ni DS (posfupy dispečersIcých a provozúch

pracovnftů)
g) společné a formální črásti havarijního plánu podle odst. 5.1.4 a 5.1.5.
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b)
c)
d)

5.7.3 §truktura havarijního plónu uýrobce elekířiny

Havarijní plán vycháá z typu YýTobny, rozsah odpovídájejímu wýanamu.

e) zlrodnocení možností proyozu výTobny v ostrovním režmu
f) vymezení rnoárých pňčin vzniku havárie na rrýrobním zařízerú
g) povodňový plán odkališť
h) činnost při povodňové tísni
i) instukce pro havarijní vypouštění vodní nádrž
j) pokyny a dílčí havarijní plány pro objekty, kde můž dojít k úniku nebezpečných látek
k) plán k pfudcházení stavů nouze a k obnově provozu r{robuho zzt7zeú
l) společné a formální óásti havarijního plánu podle odst. 5.1.4 a 5.1.5.

5.1.4 Společné čósti havarijních pldnů

Havarij ní plán obsahuj e:

strulný popis výrobny vČetrrě vnějších vazeb (slav zařizlJní z hlediska spolehlivosti, Zjištění \.ýkonové
álohy z vlastních prosfiedků, tlčast ve frekvenčním plánr1 způsob vyvedení výkonu, systém zásobování
palivem, výše zásob paliv4 elektrické schéma ap.)
organizační schéma s popisem ákladních vztahů a odpovědností
přehled kapacit pro provoz, údráu a opravy
údaje týkajicí se mimořádných provoztích situací (havarijní stav zásob paliva, nearí hodnoty bladiny
vodY, kritické mnoátvi provozích hmot, technická ninima výkonu bloků, fiekvenčni omezení, zajištění
vlastní spoťeby při rozpadu E§ aj.)

Havarijní plány PDS i výmbce elektřiny musí dále obsahovat:

a) směmice pro vyhlášení opaťení k předcházení a odstrarrění niásledků staw nouze
b) plán v5,rozrrměrrl a spojenl, včetrě spojení s vnějšími subjekty
c) plrán svolání zaměstnanců
d) PoPis organizace materiáního zabezpečení (materiáy, náhradní <líly, dopravní a mechanizačni prosťedky

ap.)
e) plán evakuace
0 přehled smluv, uzavřených meá pD§ nebo v,-hobcem a jinými subjekty pro zajištění spolupráce,

součinnosti a výpomoci podle havarijního plánu.

5.1.5 Formólní ndležitosti havartjního plónu

Havarijní plán musí obsahovat údaje o &žteli licence, pro který byl zpracován, objekt, pro ktený
PlatÍ, dďa rypracování, schválení, nabytí účinnosti, dobu platnosti, osoby zpiacovatele, sihvalulicino á
odpovědného a jejich podpisy.

__ Dále musí havarijní plálr obsahovat sezram dokumentť1 které ho tvoří s udárúm místajejich uložení,
je-dnotlivé dokumenty musí být příslušně označeny, číslovány a osoby v nich uvederré musi iýt zqsaly
jméneur, přdmením a fimkcí,

5,1.6 Postupy k předchózení a řízení stavů nouze PDS

_ _Náplní této části havarijniho plánu PD§ je vyhle-dání situací vDS, při kterých existqie
pravděpodobnost vzrriku stanr nouze a vypracování konkrétrích opatřeni pro jejich řešiní, zejména postuiy
realizované dispečerslgrrni pracornft y.
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Pro plánovaný provoz DS se určí toky výkonů v síti a napětí v uzlech sítě.
Prověfuje se

a) usáený chod sítě při stavech:
- výpadek napájeciho transformátoru z P§
- ďroucení celé ps
- výpadek výrobny většiho wýkonu pracuj ící do uzlu sítě l 1 0 kV PDS
- vjpadek velrni zatížených vícenásobných vedení l l0 kV
- \.ýpadek ostatních vybraných prvků DS

b) provoz soustaYy po působení automaticlcých zařízení (ochran, síťových automatik, frekvenčních automatik
aj.) s přihlédnutím ke yztiku osíovních reámů

c) omez€ní spotřeby prosťednictvím Yypínacího a regulaěního plránu.

5.1.6.2 Postupy k řešení stavů nowe

Urěí se moáté způsoby obnovy chodu DS po rozpadu soustavy, s uvážením doča§ného zajištění
provozu místních !.ýroben a yytvoření ostrovů kryjících část zatlžeú . Podle možností se vyráje výpomoc od
sousedních PDS.

Specifikují se dispečerská opaťení směřující k obnově chodu DS a napájenl odběratelů. PříslŇná
opaření se zakotví V provozních in§trukcích dispečinku PD§.

5.2 HAVARIJNí ásoBY
Havarijní ásoby jsou vybrané díuhy mat€riálů, náhradních dílů, provoaních hmot

a <Lobného hmotného majetku, jejichž poíizsni, íizeú pohybu i spofieba jsou podřízeny zvlášbímu íeámu
s ohledem najejich vtýzrram při zajišťování spolehlivosti provozu DS.

Poyirnost zajišťovat havarijní ásoby mají PDS a výrobci elektřiny, provozující výrobny
s instalovaným výkonem váším než 10 MW.

5.2.1 Umhtění havarijních zósob

PDS nebo výrobce určí umístění jednotlivých dnrhů havarijnícb ásob a povedejejich evidenci.

5.2.2 Obecné zdsady pro zajištění havafijních aísob PDS

Pro jednotlivé druhy zařízení DS se vycházi zĚcltto zisad :

§toáíy pío venkovní vedení l10 kV - nebudou váledem k mnoátví druhů a nutnosti
betonování při stavbě umístěny v havarijních skladech

rozvodna 110 kV - při havárii bude provizorně obnoyenajen taDsformace 1l0 kV/vn

rozvodna vn - pň havárii nebud€ obnovována; potřebné vývody vn se provizomě
propojí a připojí se k transforrnátoru 1l0 kVhn přes jeden vypínač vn

sitě nn - provizomí zásobování odběratelů se zajisti z náhrarlních zdrojů, zvláštnl ásoby
materiálů nebudou drženy

veŇovní vedení 110 kV - pň havárii se opraví pouze vodiče

venkovní vedeni vn - plovedou se jen provizomí opravy pro jeho zprovoanění

a)

d)

b)

c)

e)

0
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h)

i)

,

stavební, drobný a běfuý materiál, §amostatné havarijní zásoby se neudržují

běžné i drobné mat€riály

pro provizorní obsluhu řarrsformovny 110 kVivn má bl1. zajíšléna maringotka nebo buňk4 příp. další
buňka pro umístění ochran a dalšího zařízení pro provizomí chod transformovny.

5.2.3 Zóklaďní zařízení a materidly pro havarijní lísoby PDS

Druhy i množství jednotliťch zařízení a materiálů určí PDS podle rozsahu a technického vybavení
DS. Zrákladní předpokládané druhy (ako příklad):

- tían§formátory 1l0 kv/yn - nemusí se &žď jako havarijní zásoba, v případě potř€by lze vhodný
transfoímátor demontovat ve stanici, kde ho lze dočasně postrádat

- vypínače a odpojovače 1 10 kV - platí totéž jako pro transformátory 110 kv/vn
- kompresorové stanice pro vypínače 110 kV
- přístrojové transformátory proudu event. napětí 110 kV
- rozdílové ochrany transformátoru 110 kV^Ť pŤo stranu 1 l0 kV
- nadproudové ochrany hansformátoru 110 kV/vn pro stranu l10 kV
- baterie mobilní, příp. autobaterie
- usměrňovač€ 3 x 400/230 V, 50 řIz / stejnosměmé napětí
- tlumivky vn
- odpomíky vn
- lTpínače \,íl
- odpojovače Yn
- přístíojové transformátory proudu a napětí vn
- nadproudová ochrana transformátoru l l0 kv/vn pío stranu vn
- nadproudová ochrana pro síanu vn pň použtí odpomíku
- relé pro indikaci zemního spojení v síti vn
- betonové, příp. dřwěné sloupy
- konzoly pro vedení w
- vodiče pro venkovní vedeni
- kabely vrt
- izolátory vn podpěmé a tahové
- izolátory l10 kv kotevní a ávěsné
- úsečníky rrn
- pojistkové §podky pro pojistky vn
- transformátory vn/nn růarých výkonů
- kabelové koncovky vn
- kabetové spojky
- odpínače a odpojovače vn pro lrriťní rozvodny
- rozvaděěe
- dieselagregáty
- jiné podle poťeby.
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6 PRAVIDLA vÝnnĚxy DoKUMENTŮ, DAT A INFoRlvIACÍ
PŘEDPISYPRO REGISTRACI ÚDAJŮ O DS

a)
b)
c)
d)

Ustanovení této části PPDS vychrázejí z EZ a dáne zP2l, |a], P7] a P5].

6.í Úvoo
Rů:rrá ustanovení PPDS vyžadují od uživrtelů posb/továnl informací PDS.

Příloha 1 PPDS obsahuje dota.aníky, které shmují všechny požadavky na informace ťuzrých druhů.
Jednotlivé dotaaníky nebo jejich skupiny se přitom týkají ťuzrých typů uávatelů.

Čast o ppps a Příloha 1 uíčují postupy a termíny předóYrá,ní informací a jejich nrásledné
aktualizace, pňčemž tennínyjsou podíobně předepsráLrry najiných místech PPDS. Tyto rozpisy termínů nemusí
blt už v čtásti 6 a Příloze 1 PPDS nutně uvedeny v plném rozsahu.

6.2 ROZSAH PLATNOST|

Uživatelé DS,jichž se týká část ó,jsou:

PLDS, pňpoj§ní k této Ds
výrobci elekfiiny s výrobnami pracujícími do DS
odběratelé PDs ze sítí 1l0 kV a odběratelé ze sitě vn, určeDí PDs
všichni další PD§, připoj€ní k této DS.

6.3 KATEGoRIE Úol.tŮ

Údaje poádované PD§ se rozdělqjí do dvou kategorií, na úrlaje pro plánování DS (omačené PL) a
provozrí údaje (oaračené PR).

Aby bylo možno posoudit a vyhoclnotit důsledky připojení, bude PDS požadovat rldaje PL a PR
s tím" že o přesné podobě těchto požadavků roáodne PDS podle okolnosť. Po uzaťení dohody o připojeni a
nejpozději 6 týdnů před navrhovaným datem pňpojení musí uživatel provomvateli DS posk}.tnout
požadované údaje, které se dále nalvají Registrované údaje.

6.4 POSTUPY A ODPOVEDNOST|

Neurčí-li PD§ nebo nedohodl-li se s uávatel€m jinak, musí kaáý uživatel poslrytovat údaje
4ůsobem, stanoveným v části 6 a v Příloze 1 PPD§.

Část o rros vyzaduje, aby měny v údajích byly PDs onám€ny co nejdříve. Bez ohledu na to se
musí dotaalky podle Přilohy 1 PPDS kaáoroěně k 31.3. aktualizovat tak, aby byla zajištěna přesnost a
platnost údajů.

Údaje budou pokud možno předávány na typizovaných formulářích, které uávateli předá PDS.

Pokud si uživatel bude přát líeíoukoliv poádovanou položku fornruláře změnit, musí to nejdřive
projeclnat s příslušným PD§, aby bylo možno posoudit důsledky této zrněny. Schvalování takových zrněn
nebude PDS bezdůvodně bránit. Po schválenl bude aněna uávateli písemně potwzena zaslánim upraveného
formuláře pro poskytování rldajů, nebo v případě časové tísně ústúm ozúmením s následným písemným
pot!Ťzením.
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informováni v okamžiku, kdy zněny nastanou a bude jim pos@uta přiměřená lhůta n8 to, aby na ně mohli
Ieagovat.

6,5 REGISTROVANE UDAJE

Požadované údaje pro jednotliyé t}py uávatelů jsou shmuty v dotazrících, uvedených v Příloze 1
PPDS:

Dota-aúky 1a, lb a 1c - Technické informace výrobce elekřiny.

Dotazník 2 - Předpověď poptávky - popsaná v části 4. 1 , předpovědi odběnr/dodávky
ávislé na čase pro užrratele definované v 6.2.

Dotazník 3 - Provozrí plánování popsané v části 4.2, informace nýkající se plánování
odstávok.

Dotaaík 4 - Údaje o návrhu DS - sestává z techniclcých údajů o DS.

Dotaaník 5 - Chaíakteristiky zatížení - obsahují údaj e zpiedpovědí zatížnní DS a urěují
napi. maximální zatížstti, zařizplí,které špičku způsobuje a obsah harmoniclcých y zAtížÉlí.

Dota-aíky vztahující se k jednotlivým ťídrám uávatelů j sou následující:

číslo dota"aníku Náaev Vztahuje se na:

Dotazrúk l a Udaje o výrobně Všechny víŤobny

Dotazník 1b a lc údaje o výrobně Všecbny výrobny s výkonem 5 MW a vyšším, na

lyádání PDS i s wýkonem 1 MW a vyšším

DotazíLk2 Předpovědi poptrávky Všeclny výrobny s výkonem 5 MW a lyššín1 na

vyádáni PD§ i s výkonem 1 MW a vyššim, další PDS

pňpojené k této D§, všechny malé výrobce, všechny

odběratele zásobované pňmo PDS, j ejichž popt ivka j e

5 MW a lyšší, na vyá&íní PD§ i odběratele

s poptávkou ni*í než 5 MW
Dotazník 3a 3b, 3c Provozní pltttování Výrobny s výkonem 5 MW a vyšším, na vyádání PD§

i s výkonem l MW a vyšším, ostatní PDS připojené

k 1éto DS, všechny maté výrobce elekfiiny, všechny

odběratele zásobované přímo PDS, jejichž popávka je

5 MW a vyšší, na vyádání PDS i odběratele

s popávkou nižší než 5 MW
Dotaznft 4 - 5 Technické údaje o soustavě a

charakteristiky átěž€

výrcbni ostatní PDS pňpojené k této DS, všechny

malé výrobce elekfiiny, všechny uávalele zisobované

přímo PDs
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7 SEZNAM souvlsEJÍcÍcrr pŘnlrrsŮ

7.í TEcHNtcKÉ PŘEDPISY (PLATNÉ zNĚNÍ)

tl] ČsN BN sotoo (srol22): charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné clistribuční sítě
í2] CSN 33 0120; Normalizovaná nap&í IEC
t3] ČsN l+ to to nlektricloý silnoproudý rozvod v průmyslových provozech
t4] ČsN 33 200o-4_4l Elektsotechni§ké přodpisy - Elekírická zařízení - Črást +: lezpečnost _ Kapitola

t5]
t6]
I7l

t8]
t9]

[26)

l27l
[28]
í29)
[30]

41; ochrana před úrazem elektriclghn proudem
Čst,.t :l zooo-o-et: vÝchozí revize
ČsN 33 32ol: Elektri;ké instalace nad l kv Ac
ČsN:: zooo-s-sl Blektrotechnické předpisy - Elektická zařízení - Část 5: výběí a stavba
elekticlrých zařízení - Kapitola 54: Uzennrění a ochranné vodiče
PNE 33 0000-1: ocbrana před úrazem elektrickým proudem v DS dodavatele elek&iny
PNE 33 0000-2: Stanovení charaliteristik vnějších vlivů pro rozvodní zařízení vysokého a velmi

II2)
[13]
[ 14]

[15]

I l6]
I l7]
u8]
[19]
í20l
í2|l
[22l
[23]
í24]
l25]

Yysokého napětí
tto] ČsN:: tsoo: nwize elektriclcých zařízeni
tl1] ČsN :: zooo-++s 6o 364.4.46 Sl): Elekbotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Čá§t 4;

Bezpečnost - Kapitola 45 : ochrana před podpětím
ČsN 3l lost: oclrrany elektricIcých stroj í a rozltodných zallzrní
ČsN rN oo gog-o zk 

"tové 
proudy v trojfázových §fída\r'ých soustavách - Část 0: výpočď proudů:

ČsN ll llzo: Blektrické přípojky
ČsN rec zttl:r :o21): Návod na výpočet z*ratoYých proudů v papĎkoYých sítích níd<ého napětí,
(dt HD 5E l sl;199l)
ČsN 33 3070 xompeMáce kapacihích zemních proudů v sitích vysokého napětí, ÚNM Praha
PNE 38 4065: Provoz, nawhování a zkoušení ocbran a automatik
PNE 33 3430_0: Výpočetrí hodnocení 4ětných vlivu odběra&lů distribučních soustav
PNE 33 3430- l : Parameťy kvality elektrické energie - Část 1 : Harmonické
PNE 33 3430-2: Parametry kvality elektrické energie - Čá§t 2: KolísáDl napětí
PNE 33 3430-3: Parametry kvality elekrické energie - Část 3: Nesymetrie napětí
PNE 33 3430-4: Parameay kvality elekrické energie - Cást 3:Poklesy a l<rátká přerušení napětí
PNE 33 3430-6: Omezení zpěrných vlivů na zařízení hromadného dálkového ovládání
PNE 33 3430-7: Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné disnibuční sítě
ČsN BN otooo_+z:2003 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Čá§t 4_7; Zkušebni a
měřicí tecbnika - Všeobecná směmice o měření a měřicích přistrojích harmonicIoých a
meziharmonických pro rozvodné sítě a zaňzení pňpojovaná do nich - Základní norma EMC
ČsN ml e tooo-+l0 Elektromagn*ická kompatibilita (EMc) - Číi§t 4-3o: zkušební a měřicí
technika - Metody mďení kvality energie
PNE 38 2530: Ilromadné cl4lkové ovládání. Automatiky, vysílače a pňjínač€
PNE 33 0000-3: Revize a kontroly elektriclcých zařízení přenosové a DS
PNE 1E43l0: Standardizované informační soubory dispečenkých řídicích systémů
ČsN BN otooo-z-z (33 3431): Elektromagnetická kompatibilita (EMC; - Črist z: rrostredt - oddíl 2:
Kompatibilní úroyně pro nízkofiekvenční rušení šířené vedením a signály v rozvodných sítích níz-kého
napětí
ČsN BN otooo-:-z Ed.2 (33 3432): Elektromagnetická kompatibilita (EMc) * Část 3 _ 2: MeZe pro
emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)
ČsN BN otooo_:_: Q3 3432): Elelríromagnďická kompatibilita (EMc) - Část 3: Meze, oddíl 3:
Omemváni kolístini napětí a ílikru v rozvodných sítích níz&ého napětí pro zařízení se jmenovitým
proud€m š 16 A
ČsN mc 61000-3_4: Elektromagn€tická kompatibilita (EMc) - Čá5t 34: Omezoyáni emise
harmoniclcých proudů v rozvodných sítích nízJrého napětí pro zařízení sejrnenovitým proudem větším
rcž 16 A
ČsN mc tooo-r-s Q3 3432): Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Část 3: Meze - oddíl 5;
Omemvání kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích ní*ého napětí pro zařízení se jmenovitým
proudem větším než 16 A
IECIR3 61000-3-6: Assessment of emission limits for distorting toads in MV and HV pow€r §y§torns

IEC/TR3 61000-3-7: A§sessment of emission limits for fluctuating loads in MV and IIV poweí system§

[31]

í321

[33]

í34l

[35]

[36]
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I37l

[38]
[39]

[40]

[4u

l42|

EN 50065-1+Al; nízkého napětí v kmitoětovém
148,5 kIL - Óá§t l: Všeobioné požadavky, kmitočtoYá pásma a elektromagnďické rŇení
PNE 33 3430-5: Parametry kvality elektrické energie - Část 5: Přechodná napěfi-impulsní rušení
ČsN EN 61000-6-1 (33 3432) Elektromagnďická kompatibilita (EMq - Část 6-1: Kmenové normy -
odolno§t - Prosťedí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
ČsN EN 61000-6-2 á. z 1ll s+lzl Elektromagnetická kompatibilita (EMq _ Část 6-2: Kmenové
normy - Odolnost pro průmyslové prostředí
ČsN BN etooo-o-: ed. 2 (33 3432) Elekhomagnetická kompatibilita (EMc) - Část 6-3: Kmenové
nonny - Emise - Prosť€dí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
ČSN'EN 61000-64 ed.2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita @Mc) - Část 6-4: Kmenové
normy - Emise - Průmyslové prosťedí

7.2 PRÁVNí PŘEDP|SY V ENERGETIGE (PLATNÉ zNĚNÍ)

tl,u Zákon č. 45El2000 §b. o podmínkách podnikání a l.ýkonu státní spóly v energeticlcých odvětvích a o
zněně některých z.íkonů @nergeticlcý ákon)

wl vyhláška ERťI č. 5 1 12006 7í &Le 17 .2.2006 o podmínkach pňpojení k €loktrizčnl soustavě

tL3] Vyhlráška MPO č. 21912001 n dne 14.6.2001 o posfupu v případě hrozícího nebo stávajícího stalu
nouze v elektoenergetice (ako přIlohy obsahuje regulační, vypínací a frekvenění plány)

EAl vyhláška MPo č. 2ro l2oo1 ze dne 14.6.2001 o dispečerském řádu elektrizační soustavy České
republiky

p5] Vyhláška MPo č, 2L8/200l zp óne 14.6.2001 , *í€rou se stanoví podrobnosti měření elekřiny a
předívání technických údajů

tló] Vybláška MPO č. 2 52l200l ze &le28.6.2001 o způsobu výkupu elekťiny z obnovitelných zdrojů a z
kombinované yýroby elekťiny a tepla

tL7l vyhláška ERfr 541/2005 Sb. ze <lne 21.12.2005, o Pravidlech trhu s 9lekřinou ásadach tvorby cen
za činnosti opeíátora trhu s elekďinou a provedení někíerých dalších ustanovení energetického zákona

tl-8l vyhl,áška ERÚ č. 54012005 n dne 15.12. 2005 o kvalitě dodávek elekťiny a souYisejících služeb
v elekíoenergďice

tL9] Záaon č.180/2005o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitehých zdrojů energie a o

zněně některých zíkonů (z{kon o podpoře vyrrávání obnovitelných zdrojů)

Pl0] Zákon o metrologii, ákon č. 505/190 Sb. ajeho novela č. 119/2000 Sb.

Et 1] Vyhláška MPO č. 3 4512002 Sb.,ze dle 11.7., klerou se stanoví měňdla k povinnému ověřováni a
měřidla podléhající schválení typu
Zrákon č. 183/2006 Sb. o územním plónolání a stavebním ňídu (st8vební zákon)
Zá,kon o hospodaření energií, ákon č. 406/2000 Sb.
Provoai instrukce ČEPS: Roční a měsíčni pňprava proYozu, bilance výroby a spoťeby elektřiny
společné pro PPS a PDS
Provomí instrukce ČEPS: Týdenni a denní příprava provozu,bilance výroby a spoffeby elekřiny
spolďné pro PPS a PDS

Ě16] Cenové roáodnutí ERÚ é. |0t2006 ze drc 27. li§topadu 2006, ktenim se stanovují pevné ceny

distribuce elekfiiny konečlým zákaanklm ze sítí nízkého napětí

lL17] ZÉrkon č. 5911998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou vjmbku

íL12]
[L13]
[L14]

El5]



sřana 86 Pravidl a prov oz wání distribuěních s oustav

8 SEZNÁMPRILOH

PĚÚLOHA 1 PPDS: DOTAZŇiKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHÁ 2 PPDS: METODIKÁ URČOVÁŇ SPOI_EH-ryOSTI DODÁVKY ELEKTRJCKÉ ENERGIE A
PRVKŮ DI§TRBUóúcrr sÍrÍ

PŘiIÓHA 3 PPDS: KVALITA EIEKTŘINY V DS, ZPŮSOBY JEJÍHO aIŠŤOVÁNÍ A HODNOCEŇ

PŘÍLOtlA 4 PPDS: PRAVIDIA PRO PARAIELŇ PROVOZ DROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE
DISTRIBUČM SOUSTAVY

pŘiLoHA 5 ppDs: FAKTI]RAčNí NdŘEŇ

PŘÍLOHA 6 PPDS: STANDARDY PŘIPOJEŇ ZAŘ,ÍZENÍ K DISTRIBUČŇ SOUSTAVĚ
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