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This thesis is focused on the technical conditions of connection resources NN 

networks. The thesis is divided into four chapters according to the stated principles for its 

development. The first chapter describes the divide and legislative conditions for connection 
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conditions for connection resources. In the third chapter I present the simulation of the impact  
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chapter, I verify by measurements in the distribution network influences the calculated 

simulations. 

 

 

Key words 

 
Renewable resources 

Act No. 402/2010 Coll. on the promotion of electricity from renewable energy sources 

Rules for the operation of the grid 

Distribution system operator 

Distribution network 

Smart Grids 

 

 
Pages Pictures Tables Graph Annex 

53 10 4 2 5 

 



Technické podmínky p ipojení zdroj  do sítí NN                   Richard Panuška 2012 

 

Prohlášení  
 

          edkládám tímto k posouzení a obhajob  diplomovou práci, zpracovanou na záv r 

studia na Fakult  elektrotechnické Západo eské univerzity v Plzni. 

          Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatn , s použitím odborné 

literatury a pramen  uvedených v seznamu, který je sou ástí této diplomové práce. 

          Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý p i ešení této diplomové práce,  

je legální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 30. 4. 2012       Jméno, p íjmení 

………………………….. 



Technické podmínky p ipojení zdroj  do sítí NN                   Richard Panuška 2012 

 

Pod kování 
 

Rád bych pod koval vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Ji in  Mertlové, CSc.  

za cenné profesionální rady, p ipomínky a metodické vedení práce. 

 Dále chci pod kovat mému konzultantovi Josefu Duspivovi a ostatním koleg m 

z EZ Distribuce, a. s. za podporu, ochotu a spolupráci p i zjiš ování podklad  pro 

zpracování této diplomové práce.  



Technické podmínky p ipojení zdroj  do sítí NN                     Richard Panuška 2012 
 

8 

Obsah 
ÚVOD .............................................................................................................................................................. 9 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  ................................................................................... 12 

1 EHLED LEGISLATIVNÍCH PODMÍNEK PRO P IPOJENÍ ZDROJ  ...................................... 13 

1.1 LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE........................................................................................................... 13 
1.1.1 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne  27. zá í 2001 o podpo e elekt iny 
vyrobené z obnovitelných zdroj  energie na vnit ním trhu s elekt inou ..................................................... 14 
1.1.2 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne  11. února 2004 o podpo e 
kombinované výroby tepla a elekt iny založené na poptávce po užite ném teple na vnit ním trhu s energií a 
o zm  sm rnice 92/42/EHS ................................................................................................................... 15 
1.1.3 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne  23. dubna 2009 o podpo e 
využívání     energie z obnovitelných zdroj   a o zm  a následném zrušení sm rnic 2001/77/ES a 
2003/30/ES .............................................................................................................................................. 16 
1.1.4 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne  13. ervence 2009 o spole ných 
pravidlech pro vnit ní trh s elekt inou  a o zrušení sm rnice 2003/54/ES .................................................. 17 

1.2 PRIMÁRNÍ LEGISLATIVA ESKÉ REPUBLIKY ....................................................................................... 18 
1.2.1 Zákon . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv tvích a o zm  n kterých zákon  (energetický zákon) ....................................................................... 18 
1.2.2 Zákon . 180/2005 Sb. ze dne 31. b ezna 2005 o podpo e výroby elekt iny z obnovitelných zdroj  
energie a o zm  n kterých zákon  (zákon  o podpo e využívání obnovitelných zdroj ) ve zn ní zákona 
íslo 281/2009 Sb., zákona íslo 137/2010 Sb., zákona íslo 330/2010 Sb.  a zákona íslo 402/2010 Sb. ... 19 

1.2.3 Zákon . 406/2000 Sb. ze dne 25. íjna 2000 o hospoda ení energií ........................................... 20 
1.3 SEKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA ESKÉ REPUBLIKY .................................................................................. 20 

1.3.1 Legislativa s odkazem na energetický zákon .............................................................................. 20 
1.3.2 Legislativa s odkazem na zákon o podpo e využívání obnovitelných zdroj  ................................ 21 
1.3.3 Legislativa s odkazem na zákon o hospoda ení energií .............................................................. 22 
1.3.4 Národní ak ní plán eské republiky pro energii z obnovitelných zdroj  .................................... 22 

1.4 NÁSLEDNÁ LEGISLATIVA .................................................................................................................. 23 

2 POSTUP PRO UR ENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO P IPOJENÍ ZDROJE ..................... 25 

2.1 VÝROBNY P IPOJOVANÉ DO SÍTÍ NN ................................................................................................. 25 
2.1.1 Proces p ipojení OZE do sít  NN .............................................................................................. 26 
2.1.2 Technické podmínky a zp soby p ipojení výroben do sítí NN ..................................................... 27 

2.2 P IPOJENÍ ZDROJE DO SÍT  NN V OBCI HORUŠANY ............................................................................. 29 
2.2.1 Údaje o lokalit  p ipojení OZE ................................................................................................. 30 
2.2.2 Výsledky provedeného m ení ................................................................................................... 30 

3 SIMULACE VLIVU ZDROJE NA SÍ  NN S VYUŽITÍM VÝPO ETNÍHO PROGRAMU E - 

VLIVY ........................................................................................................................................................... 38 

3.1 VÝPO ETNÍ PROGRAM E - VLIVY ....................................................................................................... 38 
3.2 P ÍKLAD POSOUZENÍ P IPOJENÍ ZDROJE DO DISTRIBU NÍ SOUSTAVY NN ............................................. 38 

3.2.1 Modelování zm ny nap tí ......................................................................................................... 39 
3.2.2 Postup výpo tu zatížení v jednotlivých odb rných místech ......................................................... 40 
3.2.3 Zhodnocení technického ešení p ipojení FVE .......................................................................... 42 

4 POROVNÁNÍ SIMULACE A VÝSLEDK  M ENÍ ........................................................................ 45 

5 ZÁV R .................................................................................................................................................. 46 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................................... 48 

ÍLOHY ....................................................................................................................................................... 1 



Technické podmínky p ipojení zdroj  do sítí NN                     Richard Panuška 2012 
 

9 

Úvod 
 

Energetická politika byla, je a bude jednou z nejd ležit jších politik v bec. Spot eba 

energie se s rozvojem nových technologií ím dál více zvyšuje. Hlavním cílem dnešní 

energetické politiky je zajistit dostate né množství energie pro rozvoj státu.  

V sou asné dob  jsou v R nejrozší en jším zdrojem energie fosilní paliva  

a to p edevším uhlí a zemní plyn. Tyto paliva sice pat í mezi p írodní zdroje, ale rozhodn   

je nem žeme považovat za nevy erpatelné zdroje. Vezmeme-li v úvahu nap íklad uhlí,  

k jehož p em  do využitelné podoby bylo zapot ebí milióny let, poda ilo se b hem pouhých 

sto let jeho zásoby natolik snížit, že se jejich vy erpání p edpokládá již v první polovin  

tohoto století. Všechna ostatní fosilní paliva (plyn, ropa) je t eba dovážet, p emž  

se dá p edpokládat celosv tový nár st jejich cen. Dalším aspektem ukazujícím v neprosp ch 

fosilních paliv je jejich negativní ú inek p i spalovacích procesech, kdy vznikají oxidy uhlíku 

a dusíku, které se významnou m rou podílejí na skleníkovém efektu. 

Z výše uvedených skute ností, tj. snižování zásob, stoupající ceny a negativní 

sobení používání fosilních paliv na životní prost edí, vyplývá nutnost snižování jejich 

spot eby a sou asn  vyšší využívání obnovitelných zdroj  energie. Jejich podíl na celkové 

energetické bilanci bude v závislosti na zem pisné poloze, p írodních podmínkách, 

spole enských i politických podmínkách jednotlivých oblastí r zný. Odlišný bude i význam 

jednotlivých zdroj  (slunce, zemská k ra, biomasa, voda a vítr). 

V eské republice není mnoho možností k v tšímu rozvoji OZE vyšších výkon .  

Razantní nár st žádostí o p ipojení a následné p ipojování OZE o výkonech ádu  

MW, a to zejména fotovoltaických výroben, do distribu ní sít  byl vyvolán neúm rn  

vysokou výkupní cenou dodané elektrické energie. V sou asné dob  zatím neumíme 

elektrickou energii ve velkém množství efektivn  skladovat. Z tohoto d vodu p i provozování 

enosových a distribu ních sítí, v zájmu zachování spolehlivosti a kvality dodávky, je nutné 

dodržet podmínku, že okamžitá spot eba musí být kryta okamžitou výrobou. Zde však 

dochází k problém m a to hlavn  u FVE. Pot eba dostupnosti výkonu je totiž i v dob , kdy 

není k dispozici slune ní zá ení, a tak musí být výkon p ipojených výroben tohoto typu 

„zálohován“ konven ními výrobnami, což vyvolává neúm rné náklady a tím i otázky  

o p ínosu použití tohoto druhu výroben v sou asné dob . Obdobné problémy nastávají  

i u v trných elektráren. Použití vodních elektráren je zase omezeno rozsahem vodních tok   

na našem nevelkém území. Perspektivní se tak jeví kombinace n kolika druh  OZE tak, aby 
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dodávka elektrické energie byla plynulá. Jedná se nap íklad o kombinaci FVE s výrobnou 

využívající zpracování biomasy.  

Moje diplomová práce se týká p ipojování zdroj  v sítích NN, do kterých jsou 

ipojovány výrobny s výkonem zpravidla nep esahujícím 100 kW. Svoji podstatou se jedná 

zpravidla o OZE. Na této nap ové hladin  vidím použití OZE v R smyslupln jší, i když  

i zde vznikají problémy p i provozu takové výrobny. Je proto nutné dodržet podmínky 

ipojení této výrobny dané na základ  technického posouzení p íslušným distributorem. 

Snahou výrobce je jako u jakéhokoliv jiného podnikatele co nejv tší objem výroby, 

spolehlivost a životnost výrobny, a tomu odpovídající co nejkratší doba návratnosti vložených 

investic. Snahou provozovatele DS, do které je výrobna p ipojena, je udržení kvality 

elektrické energie v DS, která je daná platnou legislativou a zajišt ní eliminace vzniku 

negativních zp tných vliv  OZE na distribu ní soustavu. Tyto negativní vlivy p edstavují  

v  NN sítích p evážn  vznik nevyhovující úrovn  nap tí v míst  p ipojení zdroje. Snahou  

 už investor , nebo provozovatel  distribu ní soustavy, by m lo být nalezení rovnováhy 

mezi požadavky obou stran. Jen tak bude možné provozovat distribu ní sí  v p edepsané 

kvalit  a zárove  plnit podmínky uvedené v Národním ak ním plánu pro energii 

z obnovitelných zdroj , který byl schválen Usnesením vlády R . 603 dne 25. srpna 2010.  

Jedna z možností, jak pozitivn  ovlivnit nevhodné zp tné vlivy na parametry sítí  

NN vlivem provozu OZE, je ízená zát ž. Tato myšlenka je v praxi již prov ována v rámci 

projektu BIOZE ( VUT v Praze). Projekt zadala Technologická agentura R a týká se mimo 

jiné i stanovování p ipojitelnosti zdroj  do daného místa distribu ní sít  NN (Z U Plze , 

Pontech s. r. o.). Další možnost ovlivn ní zp tných vliv  je p ipojení akumula ního prvku 

v p edávacím míst  DS, nebo použití elektromobil . Tuto možnost prov uje energetická 

spole nost EZ, a. s. Od této energetické firmy p ichází též myšlenka zkušebního provozu 

inteligentní distribu ní sít , tzv. Smart Grids. Tyto veškeré snahy mají zlepšit p ístup 

k p ipojení OZE do distribu ní sít  NN tak, aby toto p ipojení splnilo v co nejv tší mí e 

vodní myšlenku ušet it neobnovitelné zdroje energie a zárove  nedocházelo ke vzniku 

negativních zp tných vliv  v p íslušné DS. 

V mojí diplomové práci uvedu právní p edpisy R a EU, týkající se p ipojování OZE 

do DS. Dále popíši proces p ipojení zdroje do sít  NN a provedu simulaci vlivu zdroje na sí  

NN s využitím výpo etního programu E - vlivy. Tento výpo etní program je standardn  

používán techniky EZ Distribuce, a. s. p i posuzování p ipojení OZE do DS. Na záv r 

porovnám tyto výsledky s realitou, tzn. ov ím výsledky m ením v DS. V p ípad  zjišt ní 

diference výsledk  analyzuji jejich p inu.  
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Zam ím se p edevším na technickou ást problematiky. Obchodní ást, m že 

samoz ejm  též významn  ovlivnit kvantitu a hlavn  smysl p ipojení OZE do DS, a  už výší 

výkupní ceny, tak i nap . velikostí diference mezi nízkým a vysokým tarifem p i odb ru 

elektrické energie.   
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Seznam použitých zkratek a symbol  
 

BIOZE Bezpe ná integrace obnovitelných zdroj  energie  
R eská republika 
EPS, a. s.     Provozovatel eské energetické p enosové soustavy     
VUT  eské vysoké u ení technické 

DTS Distribu ní transforma ní stanice 
DS Distribu ní sí  
EHS Evropské hospodá ské spole enství 
ERÚ Energetický regula ní ú ad 
ES Evropské spole enství 
ESUO Evropské spole enství uhlí a oceli 
EU Evropská unie 
FVE Fotovoltaická elektrárna 
MVE Malá vodní elektrárna 
NAP Národní ak ní plán 
NN Nízké nap tí 
OTE Operátor trhu/ OTE, a.s. 
OZE Obnovitelný zdroj energie 
PD Projektová dokumentace 
PPP První paralelní p ipojení 
TDD Typový diagram dodávek 
VN Vysoké nap tí 

U Západo eská univerzita 

cos       iník, fázový posun mezi nap tím a proudem v jedné fázi 
If  Proud tekoucí fází 
K(t)          Doba využití maxima v ase t  
P  inný výkon 
Uf   Nap tí fázové 
Us            Nap tí sdružené  
W(t)          Elektrická energie spot ebovaná v ase t 
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1 P ehled legislativních podmínek pro p ipojení zdroj   
 

1.1 Legislativa Evropské unie 

 

Právní základ evropské integrace tvo í tzv. primární (prvotní) a sekundární (druhotné) 

právo ES. Prameny primárního práva tvo í p edevším ty i zakládající smlouvy (o ESUO, 

EHS, Euratomu a o EU) ve zn ní jejich posledních novel. K nim bývají p azovány  

i smlouvy mezi EU a t etími státy, vnit ní dohody mezi leny EU (a n kterými právníky  

i rozhodnutí Evropského soudního dvora). Tento systém smluv dohromady tvo í jakousi 

Ústavu evropské integrace. Jsou v nich stanoveny jak základní principy integrace, tak  

i základy jednotlivých politik, složení, pravomoci a rozhodovací postupy spole ných institucí. 

Pouze na základ  t chto smluv mohou spole né orgány jednat, tj. vytvá et tzv. sekundární 

právo ES a snažit se jeho prost ednictvím rozvíjet integrované politiky. 

Sekundární právo ES je tvo eno právními akty p ijímanými spole nými institucemi 

EU. T mito právními akty jsou na ízení, sm rnice, rozhodnutí, stanoviska a doporu ení. 

Orgány zmocn nými k p ijímání t chto akt  jsou Rada nebo Rada spole  s Evropským 

parlamentem a v n kterých p ípadech i Evropská komise. Jejich vykonavateli jsou zpravidla 

lenské státy pod dohledem Evropské komise, které p i tom asistuje ada specializovaných 

výbor  tvo ených zástupci lenských stát  a aparátu EU. 

Na ízení jsou právními akty, které jsou obecn  a p ímo závazné. Vztahují  

se na všechny ú astníky integrace a stávají se sou ástí jejich právního ádu ihned pro svém 

schválení. Pokud jsou v rozporu se zákony n kterého lenského státu, mají p ednost. Vždy 

platí na ízení ES, nikoli ustanovení domácího práva, které mu odporuje. Na ízení jsou tedy 

nástrojem právní unifikace a EU je užívá tam, kde je t eba spole ným rozhodnutím dosáhnout 

jednoty v obsahu i form  zákona. Typickým p íkladem oblasti regulované p edevším 

prost ednictvím na ízení je spole  provád ná zem lská politika. 

Sm rnice jsou právními akty, které zavazují zú astn né státy provést ve svém právním 

ádu k jednotnému datu ur ité zm ny tak, aby si právo jednotlivých stát  neodporovalo  

a poskytovalo srovnatelnou úrove  ochrany. Sm rnice jsou tedy nástrojem harmonizace 

národních právních ád  - jakmile jsou na úrovni EU schváleny, mají jednotlivé lenské státy 
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povinnost je p evést vnitrostátní právní normou do svého právního ádu. Svým obsahem jsou 

pak jejich p edpisy srovnatelné (harmonizované), formou se však mohou lišit. V tom tkví 

pružnost sm rnice jako právního aktu: lenské státy mohou v souladu se svými právními 

tradicemi rozhodnout, jak je budou nejlépe realizovat (zvláštní zákon, vyhláška, novelizace 

stávajících zákon  apod.). Prost ednictvím sm rnic byl nap íklad vybudován jednotný trh ES, 

zajiš ující svobodu pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. 

Rozhodnutí p ijímaná orgány EU jsou rovn ž závaznými právními akty, vztahují  

se však pouze na ty subjekty ( lenské státy, firmy nebo jednotlivce), jimž jsou adresována.  

Od na ízení se liší tím, že nemají obecnou platnost, od sm rnic tím, že nemusejí být 

evád na do národního práva. Platí p ímo, ale jen na ony vybrané subjekty. Evropská komise 

nap íklad prost ednictvím rozhodnutí provádí dohled nad ochranou hospodá ské sout že  

v EU. 

Stanoviska a doporu ení nejsou na rozdíl od na ízení, sm rnic a rozhodnutí právn  

závazná. Nemají tedy právní, ale pouze politickou váhu. V EU n kdy p edcházejí p ijetí 

závazných právních akt , nebo  Komise asto nejprve zkouší regulovat ur itou oblast cestou 

dobrovolných doporu ení, až v p ípad  nutnosti sahá k návrh m na ízení nebo sm rnic. [5] 

 

1.1.1 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne  
27. zá í 2001 o podpo e elekt iny vyrobené z obnovitelných zdroj  
energie na vnit ním trhu s elekt inou 

 

elem této sm rnice je podporovat zvýšení p ísp vku obnovitelných zdroj  energie  

k výrob  elekt iny na vnit ním trhu s elekt inou a vytvo it základnu pro odpovídající budoucí 

rámec Spole enství. 

Podpora elekt iny vyrobené z obnovitelných zdroj  energie je významnou prioritou 

Spole enství, jak se uvádí v bílé knize o obnovitelných zdrojích energie, z d vod  

bezpe nosti a diverzifikace zásobování elekt inou, ochrany životního prost edí a sociální  

a hospodá ské soudržnosti.  

Rostoucí využívání elekt iny vyrobené z obnovitelných zdroj  energie p edstavuje 

ležitou ást souboru opat ení pot ebných ke spln ní Kjótského protokolu k Rámcové 

úmluv  Organizace spojených národ  o zm  klimatu a souboru politik pot ebných  
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ke spln ní jiných závazk . 

Náklady na p ipojení nových výrobc  elekt iny z obnovitelných zdroj  energie  

by m ly být objektivní, pr hledné a nediskrimina ní a m l by se pe liv  zohlednit prosp ch, 

který p inášejí distribu ní soustav  usazená výrobní za ízení. 

lenské státy zavedou právní rámec nebo požádají provozovatele p enosových  

a distribu ních soustav o vypracování a zve ejn ní jejich jednotných pravidel pro hrazení 

náklad  na technické úpravy, jako je p ipojení na distribu ní soustavu a posílení distribu ní 

soustavy, které jsou nutné pro za len ní nových výrobc  dodávajících do propojené 

distribu ní soustavy elekt inu vyrobenou z obnovitelných zdroj . [6] 

 

1.1.2 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne  
11. února 2004 o podpo e kombinované výroby tepla a elekt iny založené 
na poptávce po užite ném teple na vnit ním trhu s energií a o zm  
sm rnice 92/42/EHS 

 
elem této sm rnice je zvýšit energetickou ú innost a zlepšit bezpe nost zásobování 

vytvo ením rámce pro podporu a rozvoj vysoce ú inné kombinované výroby tepla a elekt iny 

na základ  poptávky po užite ném teple a úspor primární energie na vnit ním trhu s energií  

s p ihlédnutím ke konkrétním okolnostem dané zem , a zvlášt  ke klimatickým  

a hospodá ským podmínkám. 

Zelená kniha nazvaná "K evropské strategii bezpe nosti zásobování energií" uvádí,  

že Evropská unie je krajn  závislá na vn jších dodávkách energie, které p edstavují  

v sou asnosti 50% celkové pot eby, a pokud p etrvá dosavadní vývoj, budou muset dodávat 

70% do roku 2030. Závislost na dovozu a rostoucí podíly dovozu zvyšují riziko p erušení 

dodávek a potíží se zásobováním. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne  

15. listopadu 2001 o zelené knize požadoval p ijmout opat ení k podpo e p echodu  

k efektivním za ízením na výrobu energie, v etn  kombinované výroby tepla a elekt iny. 

Definice "kogenera ní jednotky malého výkonu" zahrnuje mimo jiné 

mikrokogenera ní jednotky a kogenera ní jednotky, které zásobují izolované oblasti nebo 

uspokojují omezenou domácnostní, obchodní anebo pr myslovou poptávku apod. [6] 
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1.1.3 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne  

23. dubna 2009 o podpo e využívání     energie z obnovitelných zdroj   
a o zm  a následném zrušení sm rnic 2001/77/ES a 2003/30/ES   

 

Tato sm rnice stanoví spole ný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdroj . 

Stanoví závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdroj   

na hrubé kone né spot eb  energie a podíl energie z obnovitelných zdroj  v doprav . 

Sm rnice stanoví pravidla týkající se statistických p evod  mezi lenskými státy, spole ných 

projekt lenských stát  a lenských stát  a t etích zemí, záruk p vodu, správních postup , 

informování a vzd lávání a p ístupu energie z obnovitelných zdroj  k distribu ní soustav . 

Stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. 

V rámci podpory rozvoje trhu s obnovitelnými zdroji energie je nutné zohlednit 

pozitivní vliv na možnosti regionálního a místního rozvoje, vývozní možnosti, sociální 

soudržnost a možnosti zam stnání, zejména pokud jde o malé a st ední podniky a nezávislé 

výrobce energie. 

Ze sd lení Komise ze dne 10. ledna s názvem "Pracovní plán pro obnovitelné zdroje 

energie – Obnovitelné zdroje energie v 21. století: cesta k udržiteln jší budoucnosti" vyplývá, 

že vhodnými a dosažitelnými cíli je cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdroj  a cíl  

10% podílu energie z obnovitelných zdroj  v doprav  a že rámec, který zahrnuje povinné cíle,  

by m l podnikatelskému prost edí poskytnout dlouhodobou stabilitu, kterou pot ebuje  

k udržitelnému investování do odv tví obnovitelné energie, jež umožní snížit závislost  

na dovážených fosilních palivech a více využívat nových technologií pro výrobu energie. 

Tyto cíle jsou dopln ny 20% zvýšením energetické ú innosti do roku 2020 stanoveným  

ve sd lení Komise ze dne 19. íjna 2006 s názvem "Ak ní plán pro energetickou ú innost: 

využití možností", které bylo schváleno Evropskou radou na zasedání v b eznu roku 2007  

a Evropským parlamentem v usnesení ze dne 31. ledna 2008 o tomto ak ním plánu. 

Evropská rada na zasedání v b eznu roku 2007 znovu potvrdila závazek Spole enství 

rozvíjet energii z obnovitelných zdroj  po roce 2010 v celém Spole enství. Schválila povinný 

cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdroj  na celkové spot eb  energie ve Spole enství  

do roku 2020 a povinný minimální cíl, jenž má být dosažen všemi lenskými státy,  

10% podílu biopaliv na celkové spot eb  benzinu a nafty v doprav , p emž tento cíl má být 

zaveden nákladov  efektivním zp sobem. Evropská rada uvedla, že závazná povaha tohoto 

cíle je p im ená a podmín na udržitelností výroby, dostupností biopaliv druhé generace  
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na trhu a odpovídající zm nou sm rnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne  

13. íjna 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty [6], aby umož ovala pat nou míru 

imíchávání. Evropská rada na zasedání v b eznu roku 2008 zopakovala, že je nezbytné 

vypracovat a splnit ú inná kritéria udržitelnosti pro biopaliva a zajistit komer ní dostupnost 

biopaliv druhé generace. Na zasedání v ervnu roku 2008 Evropská rada op t zmínila kritéria 

udržitelnosti a rozvoj biopaliv druhé generace a zd raznila, že je nutné posoudit možné 

dopady výroby biopaliv na zem lské potraviná ské produkty a p ípadn  p ijmout opat ení  

k odstran ní nedostatk . Uvedla také, že by m lo být provedeno další posouzení 

environmentálních a sociálních dopad  výroby a spot eby biopaliv. [6] 

 

1.1.4 Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne  
13. ervence 2009 o spole ných pravidlech pro vnit ní trh s elekt inou  
a o zrušení sm rnice 2003/54/ES  

 
Tato sm rnice stanoví spole ná pravidla pro výrobu, p enos, distribuci a dodávky 

elekt iny a také opat ení na ochranu spot ebitele s cílem zlepšit a integrovat 

konkurenceschopné trhy s elekt inou ve Spole enství. Stanoví pravidla týkající se organizace 

a fungování elektroenergetiky, otev eného p ístupu na trh, kritérií a postup  pro výb rová 

ízení a ud lování povolení, jakož i pravidla pro provozování soustav. Zárove  stanoví 

povinnosti univerzální služby a práva spot ebitel  elekt iny a up es uje požadavky související 

s hospodá skou sout ží. 

Dob e fungující vnit ní trh s elekt inou by m l zajiš ovat výrobc m vhodné pobídky  

k investování do nové výroby elekt iny v etn  elekt iny z obnovitelných zdroj  energie  

a sou asn  v novat zvláštní pozornost nejizolovan jším zemím a region m v rámci 

energetického trhu Spole enství. Dob e fungující trh by m l rovn ž zajiš ovat spot ebitel m 

im ená opat ení na podporu ú inn jšího využití energie, pro n ž je bezpe nost dodávek 

energie nezbytným p edpokladem. 

lenské státy a národní regula ní orgány by m ly usnadnit p eshrani ní p ístup novým 

dodavatel m elekt iny z r zných energetických zdroj  a novým výrobc m elekt iny, ímž 

zajistí hospodá skou sout ž a dodávky elekt iny za co nejkonkuren jší ceny. 

lenské státy by m ly podn covat k modernizaci distribu ních sítí, nap íklad 

zavád ním inteligentních sítí, které by m ly být budovány tak, aby motivovaly  

k decentralizované výrob  elekt iny a energetické ú innosti. 
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Národní regula ní orgány by m ly mít možnost stanovovat nebo schvalovat sazby, 

nebo metodiky pro jejich výpo et na základ  návrhu provozovatele p enosové soustavy, nebo 

provozovatele i provozovatel  distribu ní soustavy, nebo na základ  návrhu dohodnutého 

mezi tímto provozovatelem, nebo provozovateli a uživateli sít . P i pln ní t chto úkol   

by národní regula ní orgány m ly zabezpe it, aby p enosové a distribu ní sazby nebyly 

diskrimina ní, odrážely náklady a braly v úvahu dlouhodobé marginální náklady, které byly 

odstran ny v d sledku decentralizace výroby energie a ízení poptávky. [6] 

 
 

1.2 Primární legislativa eské republiky 

 
Primární legislativa je vytvá ena reprezentantem moci zákonodárné. Jedná se o ústavní 

zákony, zákony a zákonná opat ení Senátu. Mezi primární legislativu obsahující podmínky 

ipojení zdroj  pat í tyto zákony: 

 Zákon . 458/2000 Sb.: Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odv tvích a o zm  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  

(energetický zákon) 

 Zákon . 180/2005 Sb.: Zákon o podpo e výroby elekt iny z obnovitelných zdroj  

energie a o zm  n kterých zákon  (zákon o podpo e využívání obnovitelných 

zdroj ), ve zn ní pozd jších p edpis  

 Zákon . 406/2000 Sb.: Zákon o hospoda ení energií, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Ustanovení § 3 je zam eno na Státní energetickou koncepci a § 4 na Územní 

energetickou koncepci. 

 

1.2.1 Zákon . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv tvích a o zm  n kterých zákon  (energetický 
zákon) 

 
Nový energetický zákon byl schválen Parlamentem R dne 28. listopadu roku 2000  

a je ú inný od 1. ledna roku 2001. Tento zákon nahradil do té doby platný energetický zákon 

. 222/1994 Sb., v platném zn ní. Zákon . 458/2000 Sb. do právního ádu eské republiky 

pln  implementoval principy platné v zemích Evropské unie pro oblast podnikání a výkon 

státní správy v odv tvích elektroenergetiky a plynárenství. Šlo zejména o aplikaci Sm rnice  
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. 96/92/EC, o spole ných pravidlech vnit ního trhu s elekt inou, Sm rnice .98/30/EC,  

o spole ných pravidlech vnit ního trhu se zemním plynem a dohody k energetické chart . [1]  

Energetická legislativa je kontinuální proces, s ohledem na vývoj v této oblasti bylo 

k dnešnímu dni nutné provést sedmnáct zm n zákona. Ta poslední byla provedena ve smyslu 

zákona . 420/2011 Sb.  

Podnikání v energetických odv tvích vyžaduje zna né investi ní náklady 

s dlouhodobou návratnosti. Zákon proto stanoví, že licenci na výrobu elekt iny je možné 

ud lit na dobu 25 let (§4).  

Pro ud lení licence u výroby elekt iny z obnovitelných zdroj  do instalovaného 

výkonu 20 kW není nutno prokazovat odbornou zp sobilost (§5). Vzhledem k výkonovému 

limitu toto ujednání platí pro v tšinu zdroj , p ipojených do distribu ní sít  NN. U ostatních 

zdroj , tentokrát s limitem do 1 MW instalovaného výkonu je nutné pro získání licence 

z pohledu odbornosti doložit vyu ení v oboru a 3 roky praxe, nebo získání osv ení  

o absolvování odborného kvalifika ního kurzu pro provozování malých energetických zdroj  

zakon eného kvalifika ní zkouškou.  

Výrobce má právo p ipojit své za ízení k elektriza ní soustav , pokud spl uje 

podmínky p ipojení k distribu ní soustav  a obchodní podmínky stanovené Pravidly 

provozování distribu ní soustavy (§23, odst. 1, ást a). Výrobce je povinen na své náklady 

ipojení k distribu ní soustav  (§23, odst. 2, ást a). 

 

1.2.2 Zákon . 180/2005 Sb. ze dne 31. b ezna 2005 o podpo e výroby elekt iny 

z obnovitelných zdroj  energie a o zm  n kterých zákon  (zákon  
o podpo e využívání obnovitelných zdroj ) ve zn ní zákona íslo 
281/2009 Sb., zákona íslo 137/2010 Sb., zákona íslo 330/2010 Sb.  
a zákona íslo 402/2010 Sb. 

 

Nejd ležit jším zákonem zabývajícím se problematikou OZE. Novela, která je ú inná 

od 1. ledna 2011, dopl uje do zákona nová ustanovení týkající se financování podpory, 

poskytnutí dotace a odvodu z elekt iny ze slune ního zá ení s cílem omezit výstavbu velkých 

solárních elektráren. Zákon se m ní v §6, do kterého se vkládají nové paragrafy §6a a §6b  

a dále se za hlavu II vkládá nová hlava III, která se zabývá odvodem elekt iny ze slune ního 

zá ení. 

V zákon  dochází ke zm  v § 3 odstavci 5, kde je uvedeno: V p ípad  elekt iny 
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vyrobené využitím energie slune ního zá ení se podpora vztahuje pouze na elekt inu 

vyrobenou ve výrobn  elekt iny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která  

je umíst na na st ešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí 

pevným základem evidované v katastru. [3] 

Do ílohy A p ikládám tabulky s p ehledem výkupních cen a zelených bonus   

za poslední 6 let. Od roku 2011 je patrné zna né snížení cen jak výkupních cen,  

tak zeleného bonusu. 

 

1.2.3 Zákon . 406/2000 Sb. ze dne 25. íjna 2000 o hospoda ení energií 

 
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob p i nakládání  

s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy. P ispívá  

k šetrnému využívání p írodních zdroj  a ochran  životního prost edí v eské republice,  

ke zvyšování hospodárnosti užití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti p i zásobování 

energií a k trvale udržitelnému rozvoji spole nosti. Mimo jiné eší tvorbu Územní energetické 

koncepce na úrovni kraje, statutárního m sta a hlavního m sta Prahy. Hodnotí využitelnost 

obnovitelných a druhotných energetických zdroj  a kombinované výroby elekt iny a tepla. 

 

 

1.3 Sekundární legislativa eské republiky 

 
Sekundární právo je vytvá ené orgány moci výkonné na základ  zmocn ní primárního 

práva. Jedná se o tzv. delegovanou legislativu. 

 

1.3.1 Legislativa s odkazem na energetický zákon 
 

• Vyhláška . 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách p ipojení  

k elektriza ní soustav , ve zn ní vyhlášky 81/2010 Sb. 

• Vyhláška . 140/2009 Sb. ze dne 11. kv tna 2009 o zp sobu regulace cen  

v energetických odv tvích a postupech pro regulaci cen, ve zn ní vyhlášky  

. 264/2010 

• Vyhláška . 344/2009 Sb. ze dne 30. zá í 2009 o podrobnostech zp sobu 
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ur ení elekt iny z vysokoú inné kombinované výroby elekt iny a tepla 

založené na poptávce po užite ném teple a ur ení elekt iny z druhotných 

energetických zdroj   

• Vyhláška . 540/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2005, o kvalit  dodávek 

elekt iny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve zn ní vyhlášky  

. 41/2010 Sb. 

• Vyhláška . 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 ve zn ní vyhlášky 

468/2009 Sb. o Pravidlech trhu s elekt inou, zásadách tvorby cen za innosti 

operátora trhu s elekt inou a provedení n kterých dalších ustanovení 

energetického zákona, ve zn ní vyhlášky 552/2006 Sb. a ve zn ní vyhlášky 

365/2007 Sb., ve zn ní vyhlášky 400/2010 Sb. 

• Vyhláška . 426/2005 Sb. ze dne 11. íjna 2005 o podrobnostech ud lování 

licencí v energetických odv tvích, ve zn ní 358/2009 Sb. 

 

1.3.2 Legislativa s odkazem na zákon o podpo e využívání obnovitelných 
zdroj  

 
• Vyhláška . 343/2008 Sb. ze dne 25. zá í 2009, kterou se stanoví vzor žádosti  

o vydání záruky p vodu elekt iny z obnovitelných zdroj  energie a vzor 

záruky p vodu elekt iny z obnovitelných zdroj  energie 

• Vyhláška . 475/2005 Sb. ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provád jí 

která ustanovení zákona o podpo e využívání obnovitelných zdroj , ve zn ní 

vyhlášky 364/2007 Sb., ve zn ní vyhlášky 409/2009 Sb., ve zn ní vyhlášky 

300/2010 Sb. 

• Vyhláška . 482/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005 o stanovení druh , zp sob  

využití a parametr  biomasy p i podpo e výroby elekt iny z biomasy, ve zn ní 

vyhlášky 5/2007 Sb., ve zn ní vyhlášky 453/2008 Sb. 

• Vyhláška . 502/2005 Sb. ze dne 8. prosince 2005 o stanovení zp sobu 

vykazování množství elekt iny p i spole ném spalování biomasy  

a neobnovitelného zdroje 

• Cenové rozhodnutí Energetického regula ního ú adu . 7/2011 ze dne  

23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elekt iny 

z obnovitelných zdroj  energie, kombinované výroby elekt iny a tepla  

a druhotných energetických zdroj  
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1.3.3 Legislativa s odkazem na zákon o hospoda ení energií 
 

• Na ízení vlády . 63/2002 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací ze státního 

rozpo tu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 

obnovitelných a druhotných zdroj  ve zn ní na ízení vlády 428/2006 Sb. 

• Vyhláška . 349/2010 Sb. ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální ú innosti 

užití energie p i výrob  elekt iny a tepelné energie 

 

1.3.4 Národní ak ní plán eské republiky pro energii z obnovitelných zdroj  
 

Forma a struktura p edloženého Národního ak ního plánu R pro energii z OZE  

je závazn  daná Rozhodnutím Komise 2009/548/ES ze dne 30. ervna 2009, kterým  

se stanoví vzor pro Národní ak ní plány pro energii z obnovitelných zdroj  podle sm rnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES. Závaznost dané formy dokumentu je provedena 

z d vodu vzájemné porovnatelnosti ak ních plán  a navržených hodnot mezi jednotlivými 

lenskými státy. 

Ze sm rnice Evropského parlamentu a Rady . 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009  

o podpo e využívání energie z obnovitelných zdroj  vyplývá pro Evropskou unii jako celek 

cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdroj  a cíl 10% podílu energie z obnovitelných 

zdroj  v doprav . Pro eskou republiku byl navržen 13% podíl energie z obnovitelných 

zdroj  na hrubé kone né spot eb  energie. Spln ní tohoto cíle by zárove  m lo zajistit  

10% podíl obnovitelných zdroj  v doprav . 

Zpracovaný Národní ak ní plán eské republiky pro energii z obnovitelných (dále jen 

ak ní plán) zdroj  navrhuje cíl podílu energie z obnovitelných zdroj  na hrubé kone né 

spot eb  energie ve výši 13,5% a spln ní cíle podílu energie z obnovitelných zdroj  na hrubé 

kone né spot eb  v doprav  ve výši 10,8%. 

Navržený ak ní plán je sestaven tak, aby naplnil požadované cíle v oblasti využívání 

energie z obnovitelných zdroj , a to na základ  sou asných a p ipravovaných reálných 

projekt  a na o ekávané reálné predikci budoucího vývoje dané statistickým sledováním 

trend  s p ípadným zohledn ním dota ní politiky. V p ípad  fotovoltaických systém   

a v trných elektráren je dále požadavek p ipravovaných projekt  konfrontován s bezpe ností 

a spolehlivostí elektriza ní soustavy. Ak ní plán tedy není postaven na možných nebo 

teoretických potenciálech jednotlivých druh  obnovitelných zdroj . Ak ní plán bude 

pravideln  aktualizován a zp es ován. [7]  
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Podle nejaktuáln jšího oficiálního dokumentu „Zpráva o pln ní indikativního cíle 

výroby elekt iny z obnovitelných zdroj  za rok 2010“ z íjna roku 2011 se hrubá výroba 

elekt iny z obnovitelných zdroj  v roce 2010 podílela na tuzemské hrubé spot eb  elekt iny 

8,32%. Na Grafu 1 je znázorn no, jak se na celkové hrubé výrob  elekt iny (v etn  vývozu) 

podílela hrubá výroba elekt iny z OZE. Zde byl celkový podíl 6,87%. [8] 

 

 
Graf 1: Podíl výroby z OZE na celkové výrob  elekt iny v R za rok 2010 [8] 

 

 

1.4 Následná legislativa  

 
Jedná se o státní a podnikové normy, nebo postupy, metodiky a instrukce jednotlivých 

distributor . Pro p íklad mohu uvést: 

• Pravidla provozování DS - p íloha . 4 – „Pravidla pro paralelní provoz zdroj  se sítí 

provozovatele DS“ (zpracovali provozovatelé DS, schválil ERÚ) 

• ipojovací podmínky pro výrobny elekt iny – p ipojení na sí EZ Distribuce, a. s. 

•  Provozní instrukce DSO_PI_00044 „P ipojování výroben do paralelního provozu 

s distribu ní soustavou spole nosti EZ Distribuce, a. s.“ 

•  Metodický postup DSO_MP_0007 „P ipojování výroben k DS“ 

• SN EN 50160 (33 0122): Charakteristiky nap tí elektrické energie dodávané 

z ve ejné distribu ní sít                             
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• SN EN 61000-3-3: Omezování zm n nap tí, kolísání nap tí a flikru v rozvodných 

sítích nízkého nap tí pro za ízení se jmenovitým fázovým proudem  16A 

• PNE 33 3430-0: Výpo etní hodnocení zp tných vliv  odb ratel  distribu ních soustav 
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2 Postup pro ur ení technických podmínek pro p ipojení 
zdroje  

 

2.1 Výrobny p ipojované do sítí NN 

 
Do sítí NN se p ipojují malé vodní elektrárny, mikrokogenerace a p edevším 

fotovoltaické elektrárny. V podstat  mohu konstatovat, že se jedná o obnovitelné zdroje,  

tzn. jedná se o zdroje, které pro výrobu elekt iny používají obnovitelné nefosilní p írodní 

zdroje energie, jimiž jsou energie slune ního zá ení, energie vody, energie biomasy a energie 

bioplynu. Maximální výkon, do kterého je možné provést p ipojení k síti NN, závisí na druhu 

a zp sobu provozu vlastní výrobny a na sí ových pom rech v dané lokalit . Nep edpokládá  

se ve v tší mí e p ipojování zdroj  o instalovaném výkonu vyšším, jak 70 kW. 

 

OZE p ipojené do sítí NN

28%

3%

69%

Vodní
Plyn
FVE

 
Graf 2 : Struktura OZE pracujících do sítí NN v uzlové oblasti Chrást, P eštice, Vítkov 

 

Struktura p ipojených OZE do DS na nap ové hladin  NN ve vybrané lokalit   

je uvedena v Grafu 2. Informace pro sestavení tohoto grafu jsem získal z celkového seznamu 

ipojených OZE, platnému k m síci dubnu roku 2012. Seznam odesílá EZ Distribuce, a. s. 

každý m síc provozovateli p enosové soustavy, firm EPS, a. s. Tato spole nost provádí 

monitorování stavu p ipojování výroben na území celé R. 
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2.1.1 Proces p ipojení OZE do sít  NN 
 

V tomto bod  up esním postup vy ízení požadavku na p ipojení výrobny do DS z pozice 

zástupce distributora. Na Obr. 1 je pak znázorn n celkový proces p ipojení OZE k DS. Proces 

popsaný pod bodem a, e, f, h zajiš uje žadatel (investor, výrobce). V ostatních bodech  

je aktivní zástupce distributora.   

 

a) Žádost o p ipojení výrobny k DS, dotazník, souhlas vlastníka nemovitosti s umíst ním 

výrobny, od 30 kW územn  plánovací informace o podmínkách vydání ÚR, soulad  

s územn  plánovací dokumentací 

b) azení k uzlové oblasti, požadavek na posouzení zda - li je uzlová oblast otev ená 

pro p ipojení nové výrobny (rozhraní s EPS, a. s.) 

c) Ur ení vhodného místa p ipojení pomocí SW E - vlivy od firmy EGC B s. r. o. 

d) Odeslání smlouvy o p ipojení výrobny k DS v etn  technických podmínek p ipojení  

e) Podpis smlouvy, úhrada m rného podílu žadatele na oprávn ných nákladech 

spojených s p ipojením a zajišt ním požadovaného p íkonu a výkonu. Velikost tohoto 

podílu je závislá na zp sobu p ipojení a nap ové hladin , do které se výrobna 

ipojuje, nap . u 3f p ipojení do nap ové hladiny NN iní tento podíl 500 K /A 

(podle vyhlášky 51/2006 v platném zn ní) 

f) Zpracování projektové dokumentace dle ur ených technických podmínek 

g) Schválení projektové dokumentace (kontrola místa p ipojení k DS, umíst ní m ení, 

použité ochrany, majetkové rozhraní) 

h) Realizace výrobny dle schválené PD 

i) Proces prvního paralelního p ipojení (PPP), kontrola veškeré dokumentace týkající  

se výrobny (revize, protokol o nastavení ochran, uzav ená smlouva o p ipojení, 

sch zka s výrobcem na míst  samém, protokol o spln ní technických podmínek pro 

uvedení výrobny do provozu) 

j) íkaz na osazení elektrom ru 

k) V p ípad  osazeného elektrom ru a p id lené licence uzav ení smlouvy o podpo e 

vyrobené elekt iny z OZE 

l) Kontrolní m ení zp tných vliv  zp sobené provozem OZE 
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Obr. 1: Proces p ipojení výrobny k DS [10] 

 

2.1.2 Technické podmínky a zp soby p ipojení výroben do sítí NN 
 

Technické podmínky p ipojení výroben do sítí NN jsou detailn ešeny v dokumentu 

„PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJ  SE SÍTÍ PROVOZOVATELE 

DISTRIBU NÍ SOUSTAVY“, což je p íloha . 4 základního dokumentu „PRAVIDLA 

PROZOVÁNÍ DISTRIBU NÍCH SOUSTAV“. Tento dokument je zpracováván  

a aktualizován provozovateli distribu ních soustav. Schvalován je Energetickým regula ním 

adem a navazuje na Pravidla provozování p enosové soustavy. Tento dokument  

je k dispozici na internetu, nap íklad na adrese [9]. 

Posouzení možnosti p ipojení z hlediska zp tných vliv  na sí  vychází z impedance sít  

ve spole ném napájecím bod , p ipojovaného výkonu, stejn  jako druhu a zp sobu provozu 
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vlastní výrobny. Pokud má sí  NN nevyhovující impedanci, pak m že p ipojená výrobna  

od ur itého výkonu zp sobit v p edávacím míst  velké kolísání nap tí. P i tomto kolísání 

nap tí m že dojít i p ekro ení maximální, p ípadn  minimální p edepsané hodnoty (více 

informací  uvedeno v bod  3 této práce).     

Do sítí NN se zpravidla p ipojují výrobny, které využívají pro p em nu primární 

energie na energii elektrickou fotovoltaický lánek, nebo výrobny, které využívají pro 

em nu nej ast ji asynchronní generátor. P i p ipojení FVE k DS nezp sobují tyto výrobny 

jiné zm ny nap tí, než které odpovídají jejím jmenovitým parametr m. U asynchronních 

generátor  dochází p i p ifázování vlivem nutnosti nasycení magnetického obvodu stroje 

k velkému rázovému proudu, který zp sobuje krátkodobé poklesy nap tí v síti.  

Na Obr.  2 je znázorn na proudová špi ka p i p ifázování asynchronního generátoru  

60 kW. Velikost proudového rázu lze snížit nap íklad p ipojením stroje p es softstartér.  

U obou druh  výroben lze prov it vznik zp tných vliv  p ed p ipojením pomocí výpo etního 

programu E - vlivy. Je však nutné mít k dispozici kvalitní data o stávající síti NN. 

 

 
Obr. 2: Proudová špi ka Imax= 650 A p i p ifázování asynchronního generátoru 

Pn= 60 kW k síti p ibližn  p i synchronních otá kách  [13] 
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Již u p ípravy stavby výrobny je vhodné se p ipravit na to, zda se bude dodávat celá 

výroba nebo pouze p ebytky  vazba na zelené bonusy i povinný výkup a na zp sob 

provedení m ení, p ipojení výrobny do sít  NN. Zp soby provedení p ipojení výroben jsou 

rozd leny dle PPDS [9] následovn : 

 Paraleln  provozovaná výrobna v síti NN bez možnosti ostrovního provozu 

 Paraleln  provozovaná výrobna v síti NN bez možnosti ostrovního provozu, 

spole né p ipojení, možnost vykázat výrobu a áste  ji spot ebovat, 

pr hové m ení 

 Paraleln  provozovaná výrobna v síti NN bez možnosti ostrovního provozu, celá 

výroba bez stávající spot eby dodaná do DS, rozší ení stávajícího odb ru  

o výrobu 

 Paraleln  provozovaná výrobna v síti NN s možností ostrovního provozu 

 

 

2.2 P ipojení zdroje do sít  NN v obci Horušany 
 

V roce 2008 byla p ipojena fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem  

70 kW v obci Horušany. Tato výrobna svoji inností zp sobuje nevhodné zp tné vlivy.  

Na tomto konkrétním p ípad  chci ukázat, jak se ovlivní parametry sít  NN v p ípad  

nevhodného zp sobu p ipojení OZE. 

 

 
Obr. 3: Osazené panely FV výrobny 70 kW v obci Horušany 
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2.2.1 Údaje o lokalit  p ipojení OZE 

 
Obec Horušany se nachází západn  od m sta P eštice v okrese Plze  – jih. V této obci  

je 95 odb ratel , u kterých je zaznamenána spot eba elektrické energie. V obci je jediný 

distribu ní transformátor 22/0,4 kV. Tento transformátor je napájen venkovním vedením 

z rozvodny 110/22 kV P eštice (vývod Domažlice). Transformátor má zdánlivý výkon  

250 kVA a jeho nejv tší zatížení nep esáhlo v pr hu provedeného m ení hodnotu 90 kW. 

Distribu ní sí  NN je tvo ena dv ma paprskovými vývody z DTS. V tev východní  

je v provedení venkovního vedení AlFe 4 x 35 mm2 v délce 205 m, v tev západní v provedení 

venkovního vedení – AlFe 3 x 70 + 50 mm2 +  AES  4  x  95  mm2 v délce 250 m,  

poté 4 x 70 AES v délce 330 m. Do ílohy B p ikládám situa ní plánek této NN sít .  

V sou asné dob  je v obci instalováno 116 kW ve FVE, nejv tší výrobna má instalovaný 

výkon 70 kW. FV panely jsou umíst ny na zahrad  u RD, v ad  za sebou (Obr. 3). 

 

2.2.2 Výsledky provedeného m ení 

 
V pr hu roku 2011 jsem byl požádán zástupcem Z U, abych vytipoval obce s možnými 

problémy souvisejícími s provozem FVE v síti NN. Ve vybraných obcích jsem následn  zadal 

provést m ení, jehož výsledky poslouží nejen pro interní pot ebu EZ Distribuce, a. s.,  

ale i pro probíhající projekt „Výzkum a vývoj metod a nástroj  pro podporu rozhodování 

v procesu bezpe né integrace elektráren využívajících obnovitelných zdroj  energie (BIOZE) 

do elektriza ní soustavy R“. Mezi jinými obcemi jsem vybral obec Horušany z d vodu 

velkého po tu instalovaných výroben a též z d vodu p ipojení výrobny s pom rn  vysokým 

výkonem (na nap ovou hladinu NN, detailní informace jsou uvedeny v bod  2.2.1).  

ení parametr  sít  bylo provedeno v dob  od 5. 4. do 13. 5. 2011 monitorem sítí  

NN PQ30 (MEGA Brno). asový rozvrh jsem zvolil s ohledem na p ekrytí období, kdy FVE 

bude provozována s maximálním výkonem. Toto m ení bylo provedeno soub žn  v DTS  

a u p edávacího místa nejv tší FV elektrárny pro možnost porovnání parametr . 
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2.2.2.1 Parametry nap tí v distribu ní trafostanici 
 

Na Obr.  4 je znázorn n asový pr h nap tí v jednotlivých fázích v rozvad i  

NN DTS po celou dobu provád ného m ení. Na ose x je vynesen as provedeného m ení.  

Na ose y je vynesena hodnota fázového nap tí od minimální hodnoty  

235,45 V až po maximální hodnotu 247,27 V. Nap ové špi ky vznikají v ase souhry 

nejv tšího výkonu výrobny a nejmenšího zatížení DTS. Zde byla maximální hodnota nap tí 

zaznamenána 10. dubna 2011 ve 12 hodin 20 minut. V této dob  došlo k p etoku výkonu  

do vyšší nap ové hladiny (detailní zobrazení na Obr. 5). Naopak minimální hodnota nap tí 

byla zaznamenána 22. dubna 2011 ve 20 hodin 20 minut, tzn. v dob , kdy již FVE nevyráb la 

elektrickou energii detailní zobrazení na Obr.  6. Rozp tí mezi minimem a maximem  

je 11,82 V, což je 4,88% vztaženo ke jmenovitému nap tí v DTS dle SN 33 0120:2001.   

 

 

Obr. 4: asový pr h nap tí v DTS Horušany Obec v celém období provedeného  m ení 
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Na Obr.  5 jsou detailn  vyobrazeny nap ové parametry ve chvíli, kdy dochází 

k maximálnímu výkonu FV výrobny. Na ose x je vynesen asový výsek m ení  

(9. 4. 2011 - 11. 4. 2011). Na ose y v levé ásti je vynesena hodnota nap tí ve všech t ech 

fázích od minimální hodnoty 239,5 V do maximální hodnoty 247,2 V. V pravé ásti osy  

y je vynesena hodnota výkonu. V kladné ásti je vyobrazen v modré barv  výkon dodaný  

do  sít  NN  distribu ním  transformátorem,  v  záporné  ásti  se  jedná  o  stav,  kdy  dodávka  

z výroben p esahuje odb r a dochází tedy k p etoku do vyšší nap ové hladiny. Extrém  

ve zvoleném období je patrný 10. 4. 2011 ve 12 hodin 20 minut dochází k p etoku výkonu  

68 kW do vyšší nap ové hladiny, nap tí dosahuje svého maxima 247,27 V.  

 

 
Obr. 5: Parametry nap tí p i maximálním provozu výrobny v rozvad i NN DTS  
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Na Obr. 6 je op t detailn  vyobrazen asový pr h fázových nap tí a toku výkonu. 

V kladné ásti výkonu, tedy v dob , kdy p evažuje odb r nad dodávkou dochází k poklesu 

nap tí.  

 

 
Obr. 6: Parametry nap tí p i minimálním provozu výrobny v rozvad i NN DTS 

 

Extrém nalezneme 22. 4. 2011 ve 20 hodin a 30 minut, kdy odb r dosahuje hodnoty blížící  

se 90 kW, nap tí pak dosahuje hodnoty 235,45 V. 
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2.2.2.2 Parametry nap tí v p edávacím míst  
 

V p edávacím míst , tzn. v míst  p ipojení FVE 70 kW k distribu ní síti NN,  byla též 

osazena m ící souprava. M ení probíhalo v synchronizovaném ase s m ením v DTS,  

a tak je možné porovnat rozdílnost parametr  nap tí v obou p ípadech.  

Na Obr.  7 je znázorn n asový pr h nap tí v jednotlivých fázích v p edávacím míst   

po celou dobu provád ného m ení. Na ose x je vynesen as provedeného m ení.  

Na ose y je vynesena hodnota fázového nap tí od minimální hodnoty  

230,09 V až po maximální hodnotu 261,50 V. Nap ové špi ky vznikají v ase nejv tšího 

výkonu výrobny. Maximální hodnota nap tí byla zaznamenána 24. dubna 2011 v 11 hodin. 

V této dob  došlo k p ekro ení parametru hodnoty nap tí dle normy [4] (detailní zobrazení  

na  Obr. 8). Naopak minimální hodnota nap tí byla zaznamenána 14. dubna 2011  

ve 9hodin 40 minut. Rozp tí mezi minimem a maximem je 31,41 V, což je 13,66% vztaženo 

ke jmenovitému nap tí v síti NN dle SN 33 0120:2001.   

 

 
Obr. 7: asový pr h nap tí v p edávacím míst  v celém období provedeného  m ení 
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Na Obr.  8 jsou detailn  vyobrazeny nap ové parametry ve chvíli, kdy dochází  

k maximálnímu výkonu FV výrobny. Parametry podobné, jako u DTS na Obr.  6, jen vyšší 

hodnota nap tí. P i maximální zm ené hodnot  nap tí 261,5 V dochází k omezení výroby 

FVE až k nulové hodnot  výkonu.  

 

 
Obr. 8: Parametry nap tí p i maximálním provozu výrobny v p edávacím míst  
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2.2.2.3 Záv re né posouzení výsledk  m ení 
 

Výsledky m ení provedené v DTS vyhovují podmínkám uvedeným  

v SN EN50 160. Souhrnné výsledky jsou znázorn ny na Obr.  9. V pr hu m ení byl 

zaznamenán p etok výkonu 68 kW do vyšší nap ové hladiny. Tento výkonový p etok svojí  

velikostí, která p edstavovala cca 1/3 jmenovitého výkonu osazeného transformátoru,  

neohrozil bezpe ný chod jediné napájející DTS v obci.   

 

 

Obr. 9: Souhrnné výsledky provedeného m ení v DTS z pohledu kvality nap tí  

SN EN 50160) 
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Oproti tomu výsledky m ení provedené v p edávacím míst  nevyhovují podmínkám 

uvedeným v SN EN 50 160. Nevyhovujícím parametrem je zde p ekro ení horního limitu 

nap tí. Souhrnné výsledky jsou znázorn ny na Obr. 10.   

 

 

Obr. 10: Souhrnné výsledky provedeného m ení v p edávacím míst   z pohledu kvality nap tí  

SN EN 50160) 
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3 Simulace vlivu zdroje na sí  NN s využitím výpo etního 
programu E - vlivy 

 

3.1 Výpo etní program E - vlivy 
 

Úkolem provozovaných distribu ních systém  není pouze distribuovat elektrickou 

energii v požadovaném množství a ase, ale rovn ž v požadované kvalit . Práv  dodržení 

kvality elektrické energie bývá v n kterých lokalitách pom rn  obtížné vzhledem  

k nar stajícímu po tu p ipojovaných za ízení. Ty svým charakterem odb ru výrazn  ovliv ují 

kvalitu elektrické energie, a to nejen v míst  p ipojení, ale i v dalších ástech sít . Znalostí 

kvality elektrické energie p ed a po p ipojení takovýchto za ízení m žeme p edejít 

eventuálním problém m s dodržením zaru ované kvality a tím i vynuceným následným 

dodate ným technickým opat ením, jež pochopiteln  znamenají i zvýšení náklad . 

Pro posouzení p ipojení zdroje se používá výpo etní program E - vlivy od firmy 

EnerGoConsult B s. r. o. Tato spole nost byla založena v zá í 1997 a zabývá se p edevším 

pracemi v oblasti energetiky. Spektrum innosti je pom rn  široké: od vývoje speciálních 

za ízení, m ení až po vývoj softwaru, zpracování studií, i poradenství. Podílí se také  

na vytvá ení legislativních a normaliza ních dokument . 

Výpo etní metody vycházejí z norem SN IEC 1000-2-2, SN EN 61000-3-2,  

SN EN 50160 a souboru norem PNE 33 3430. Výpo et hodnocení zp tných vliv  

odb ratel  distribu ních soustav, 4. vydání i dokumentu SRES: D - A - CH – CZ - Sm rnice 

pro posuzování zp tných vliv  na sí : 2007.  [11] 

 
 

3.2 P íklad posouzení p ipojení zdroje do distribu ní soustavy NN 
 

V této kapitole uvádím výpo et pro posouzení p ipojení zdroje fotovoltaické výrobny 

o výkonu 70 kW do sít  NN v obci Horušany. 

Pro posouzení p ipojitelnosti jsem použil výpo etní program E - vlivy. Tento program 

je standardn  používán techniky EZ Distribuce, a. s. k posouzení možnosti p ipojení 

výroben k distribu ní síti NN a VN. Do programu je detailn  namodelována sí  NN dle 

technické dokumentace EZ Distribuce, a. s. v rozsahu jednoho vývodu, do kterého  

je p edpokládáno p ipojení výrobny. Zát že sít  v rámci tohoto vývodu jsou vypo ítány  
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za p edpokladu znalosti hodnoty hlavního jisti e, sazby a spot ebované elektrické práce za rok 

u každého odb ratele. U ostatních dvou vývod  NN z DTS je provedeno zjednodušení 

soust ením do uzlu rozvad e DTS výpo etního modelu. Parametry v tomto uzlu jsou 

zadány v souladu s hodnotami v provedeném m ení. Ú elem tohoto posouzení je zjistit,  

zda - li je tento postup vhodný pro provád ní výpo  v praxi. 

 

3.2.1 Modelování zm ny nap tí 
 

Dle platného dokumentu „Pravidla provozování distribu ních soustav“ – p íloha 4 [9] 

platí, že zvýšení nap tí vyvolané provozem p ipojených výroben nesmí v nejnep ízniv jším 

ípad  p ekro it hodnotu 3% pro výrobny s p ípojným místem v síti NN ve srovnání  

s nap tím bez jejich p ipojení [9], sou asn  nesmí být p ekro eny limity nap tí  

90 ~ 110% Un v p edávacím míst  zdroje. [4]  Kontrola spln ní t chto podmínek p i návrhu 

zp sobu p ipojení  provedu pomocí výpo etního programu E - vlivy od firmy  

EGC - EnerGoConsult B, s. r. o.  

 

i zadávání parametr  napájecího uzlu je nutno respektovat:  

 hodnotu skute ného nap tí na vývodu VN – použil jsem nap ové maximum, dle 

provedených letních m ení, tedy v dob , kdy do vedení VN p ispívají všechny 

ipojené FVE 

 úhel impedance sít  – pom r R/X jsem zadal hodnotu 0,2 

 existenci souvisejících zdroj  – p i provád ní výpo tu na U jsem p ipojoval 

všechny výrobny, p ipojené do sít  NN v obci Horušany (jediný napájející 

transformátor) 

 zkratový výkon – zadal jsem minimum  

 

i zadávání štítkových hodnot transformátoru jsem použil data z technické 

dokumentace EZ Distribuce, a. s., které jsem následn  prov il na míst  samém, ode tením 

hodnot p ímo z transformátoru. 
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3.2.2 Postup výpo tu zatížení v jednotlivých odb rných místech 
 

Postup výpo tu zatížení v jednotlivých uzlech je d ležitý pro celkový výpo et. eším 

v podstat  soudobost zatížení vývodu NN. Nyní uvedu postup výpo tu zatížení na p íkladu 

jednoho odb rného místa. 

Uvažujme odb rné místo s následujícími parametry: 

 Domácnost - odb r bez tepelného využití elekt iny - TDD4 

 Hodnota hlavního jisti e p ed elektrom rem – 25 A, 3 fáze 

 Spot ebovaná elektrická energie za rok – 2 033 kWh 

 

 Parametry zát že, které je nutno zadat pro výpo et v programu E - vlivy: 

 Nap tí na zát ži – známe, v našem p ípad  0,4 kV (3 f odb r) 

 cos  – odhadneme, v sítích NN používáme hodnotu 0,95 

 Proud – neznáme, je nutné jej vypo ítat 

 

Vztah pro výpo et inného výkonu: 

Výkon trojfázový…… cos***33 fSf IUP      [W]                           [a] 

Výkon jednofázový … cos**1 fff IUP              [W]                            [b] 

 

Po úprav  z [a] a [b] dostaneme vztah pro výpo et proudu tekoucího fázi: 

cos**3
3

S

f
f U

P
I       [A]                                                    [c] 

                     cos*
1

f

f
f U

P
I                [A]                                                      [d] 

 

Vztah pro výpo et elektrické práce – energie: 

      

tPW *    a nebo také   tIUW fS *cos***3        [Ws = J]          [e] 
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Po úprav  dostaneme: 

                         t
WP           [W]                                                       [f] 

 

Pro výpo et o ekávaného zatížení v daném ase použiji normalizované TDD dle 

OTE.  Na stránce [12] je možno si zobrazit tabulku ve formátu .xls s koeficienty pro p íslušný 

rok. Tyto koeficienty K(hod) p edstavují hodinovou dobu využití maxima. Jejich sou et za celý 

rok  je  tedy  doba  využití  maxima  –  K(rok). O ekávanou spot ebu elektrické práce  

v ase t vypo ítám pomocí vztahu:  

               )(
)(

)(
)( * rok

rok

t
t W

K
K

W                                                [g] 

 

Výpo et budu vztahovat na období provád ní m ení, tzn. na období 5. 4. – 25. 4. 2011, což 

je 20 dní, nebo 480 hodin (výhodn jší s ohledem na jednotky elektrické práce). 

 

Ode tením z tabulky normalizované TDD dostávám: 

K(8760) pro TDD4 ………………. 3819,61813 

K(5.4.-25.4.2011) pro TDD4 ………… 211,53233 

 

Po dosazení do vztahu [g] dostávám spot ebovanou el. energii ve zvoleném období: 

kWhW 5885395,1122033*
61813,3819

53233,211
)2011.4.25.4.5(  

 

Po dosazení do vztahu [f] dostávám velikost pr rného stálého inného p íkonu  

ve zvoleném období: 

WP 5594573,2341000*
480
5885395,112

  

 

Nyní již mohu vypo ítat proud zát ží, který poté dosadím do SW E - vlivy. Proud vypo ítám 

po dosazení do vztahu [c]: 

AI f 3386039575,0
95,0cos*400*3

5594573,234
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V p ípad  výpo tu u jednofázového odb ru použiji vztah [b] a [d]. Celkový p ehled 

výpo tu proudu u jednotlivých odb rných míst uvádím v Tab. 1. Údaje ve sloupcích žlut  

ozna ených jsou dány, nebo zvoleny. V ostatních sloupcích jsou údaje ode tené, nebo 

vypo tené. Do ílohy C p ikládám tabulku normalizované TDD, kde jsou uvedeny hodnoty 

koeficient  použitých p i výpo tu.     

 
OM Hlavní jisti  (A) Po et fází Ro ní spot eba (kWh) Nap tí (V) Cos Sazba TDD* K(rok) K(t) W (t)  (kWh) P(3f )  (W) I   (A)
86 25 3 4618 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 261,38276 544,54742 0,827354
36 25 3 1467 400 0,95 D02 4 3819,61813 211,53233 81,24318 169,25663 0,257159
35 25 3 3306 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 187,12243 389,83841 0,592298
34 25 3 3 400 0,95 D02 4 3819,61813 211,53233 0,16614 0,34613 0,000526
32 32 3 12960 400 0,95 D55 7 3512,80924 174,22891 642,79228 1339,15059 2,034629

690 25 3 2890 400 0,95 D02 4 3819,61813 211,53233 160,04962 333,43671 0,506605
235 25 3 2500 400 0,95 D02 4 3819,61813 211,53233 138,45123 288,44006 0,438239
30 25 3 4742 400 0,95 D02 4 3819,61813 211,53233 262,61429 547,11311 0,831252

33A 25 3 2795 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 158,19940 329,58208 0,500748
33B 16 3 341 400 0,95 D02 4 3819,61813 211,53233 18,88475 39,34322 0,059776
64 25 3 1897 400 0,95 D02 4 3819,61813 211,53233 105,05679 218,86832 0,332536
26 25 3 2033 400 0,95 D02 4 3819,61813 211,53233 112,58854 234,55946 0,356376
22 25 3 4671 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 264,38260 550,79709 0,83685
24 25 3 1988 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 112,52250 234,42188 0,356167
29 25 3 4251 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 240,61024 501,27134 0,761603
23 25 3 7597 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 429,99671 895,82649 1,361068
21 25 3 5522 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 312,54993 651,14570 0,989314
25 25 3 6604 400 0,95 D26 5 3593,10847 203,37302 373,79206 778,73346 1,183163
37 25 3 57 400 0,95 D01 4 3819,61813 211,53233 3,15669 6,57643 0,009992
89 25 3 4703 400 0,95 D26 5 3593,10847 203,37302 266,19383 554,57048 0,842583
3A 25 3 1909 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 108,05104 225,10633 0,342014
3B 25 3 453 400 0,95 D01 4 3819,61813 211,53233 25,08736 52,26534 0,079409
88 32 3 21869 400 0,95 D55 7 3512,80924 174,22891 1084,66238 2259,71329 3,433279
28 25 3 2090 400 0,95 D25 5 3593,10847 203,37302 118,29579 246,44957 0,374441  

Tab. 1: P ehled výpo  hodnot proudu u jednotlivých odb rných míst 

 

3.2.3 Zhodnocení technického ešení p ipojení FVE 

 
V této ásti popíši výsledky výpo tu ve výpo etním programu E - vlivy. Nejd íve 

posoudím stávající stav a poté navrhnu stav nový. Parametry po úpravách stávajícího 

ipojení FVE 70 kW již budou v p ípustných mezích dané PPDS.  
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3.2.3.1 Stávající stav 
 

Stávající  stav  je  nevyhovující.  Jak   je  vid t  v  Tab. 2, p ipojená FVE zp sobuje svoji 

výrobou, že v uzlech U7 – U22 p esahuje toleranci nap tí ± 10% od hodnoty jmenovité dle 

SN EN 50160. Zárove  není dodržena hodnota pro dovolenou maximální zm nu nap tí p ed 

a po p ipojení výrobny dle PPDS. V uzlech U4 – U22 dochází k p ekro ení limitu pro sít   

NN U  3%. Zakreslený model stávající sít  NN ve výpo etním programu s vyzna ením 

jednotlivých uzl  je k dispozici jako íloha D.  

 

 
Tab. 2: Výsledky výpo tu zam eného na parametry sít  NN dle PPDS a SN EN 50160, 

stávající stav 
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3.2.3.2 Návrh nového stavu 
 

Nový stav zapojení zmín né FVE jsem navrhnul ve spolupráci s výpo etním programem 

E - vlivy. S ohledem na výsledky sledovaných parametr  jsem musel zavrhnout ešení situace 

prostou vým nou stávajícího vedení AlFe6 35 mm2 za nejv tší standardn  používaný pr ez, 

izolovaný vodi  AES 4 x 120 mm2.  Parametry byly vyhovující až p i provedení samostatným 

vývodem NN pro výrobnu a to až p i použití již zmi ovaných izolovaných vodi  AES  

o pr ezu 4 x 120 mm2. Vývod je možné provést bez nutných úprav v DTS. V rozvad i  

NN je k dispozici rezervní vývodový jisti . Bude však nutno provést posouzení tahových 

pom  stávajících op rných bod , na které bude nový vývod p iv šen. V Tab. 3 je patrno,  

že hlídané parametry nap tí již nep ekra ují stanovenou mez. Zakreslený model nového 

zapojení sít  NN je k dispozici v íloze E. 

 

 
Tab. 3: Výsledky výpo tu zam eného na parametry sít  NN dle PPDS a SN EN 50160, 

nový stav 
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4 Porovnání simulace a výsledk  m ení 
 

ení bylo provedeno v DTS a v p edávacím míst  p ipojení FVE. Musím tedy provést 

porovnání parametr  jen v t chto dvou bodech. V Tab. 4 je vid t, nakolik se parametry 

odlišují. Pro zjišt ní minimálního nap tí dle výpo tu jsem v napájecím uzlu zadal minimální 

nam enou hodnotu nap tí na rozvodn  110/22 kV P eštice a to 22,93 kV (p edtím nastaveno 

maximum 23,4 kV) a pasivoval jsem všechny výrobny v obci.  

 

DTS  (uzel U2) Hodnota z m ení Hodnota z výpo tu Rozdíl  [%] 

Imax     [A] 112,5* 104,05 -8* 

Umax    [V]   428,9 423 -1,4 

Umin    [V] 407,8 413 +1,3 

FVE  (uzel U12)    

Umax    [V] 452,9 464 +2,5 

Umin    [V] 398,5 409 +2,6 

 
Tab. 4: Porovnání simulace v SW E-vlivy s výsledky provedeného m ení 

 
* jedná se o ¼ hodinové maximum v 1 fázi. P i p epo tu na pr r 3 fází vychází hodnota 105,2 A. 

 
i m ení byly zjišt ny hodnoty nap tí fázové. Výpo etní program ve svých výsledcích 

používá nap tí sdružené. Pro možnost vzájemného posouzení hodnot jsem tedy použil 

hodnotu maximálního nap tí ve fázi a poté jsem provedl p epo et na nap tí sdružené podle 

vztahu: 

fs UU 3  

Výpo etní program E - vlivy pracuje se statickými hodnotami. Jedná se o výsledky,  

ke kterým v praxi dojde p i bezvadném stavu vedení NN. Ve výsledcích provedeného m ení 

však máme zahrnuto i nedokonalé zapojení svorkových spoj , jejichž odpor se m ní 

v závislosti na klimatických podmínkách a velikosti procházejícího proudu. Proto z ejm  

podle výsledk  v Tab. 4 dochází ke dvojnásobné hodnot  procentuálního rozdílu v míst  

ipojení FVE (v uzlu U12) oproti hodnotám v DTS (v uzlu U2).  

Výsledky porovnání výsledk  z m ení a výpo tu potvrzují, že je možné v praxi použít 

postup p i zadávání zatížení v jednotlivých odb rných místech do výpo etního programu  

E - vlivy uvedený v bod  3.2.2 této práce. 
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5 Záv r 
 

Legislativa, týkající se by  jen okrajov  p ipojování zdroj  je zna  rozsáhlá. V úvodu 

jsem uvedl legislativu EU. Krom  vysv tlení významu jednotlivých právních akt  jsem zde 

chronologicky utvo il seznam nejd ležit jších sm rnic Evropského parlamentu a Rady, 

jejichž ú elem je harmonizace národních právních ád .  

Podmínka daného podílu energie z obnovitelných zdroj  na hrubé kone né spot eb  

uvedené v NAP, která vychází ze sm rnice Evropského parlamentu a Rady . 2009/28/ES  

ze dne 23. dubna 2009,  je „p ísn jší“, než podmínka uvedená ve sm rnici samotné. P i 

napl ování této podmínky je na techniky, zajiš ující bezpe ný a spolehlivý provoz p enosové, 

nebo distribu ní soustavy, kladen velký tlak ze strany investor  na rychlost a provedení 

ipojení p edevším FVE. Je to samoz ejm  dáno výší výkupní ceny v daném roce. 

V sou asné dob  bylo p ivítáno t mito pracovníky výkonové omezení výkupu u tohoto druhu 

výroben. Dle zákona . 180/2005 Sb. ze dne 31. b ezna 2005 o podpo e výroby elekt iny  

z obnovitelných zdroj  energie a o zm  n kterých zákon  (zákon o podpo e využívání 

obnovitelných zdroj ) v platném zn ní jsou totiž od 1. ledna 2011 podporovány jen FVE 

s výkonem do 30 kWp.        

Vyhláška . 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách p ipojení k elektriza ní 

soustav , ve zn ní vyhlášky 81/2010 Sb. zavedla povinnost pro distributora po obdržení 

požadavku výrobce na p ipojení odeslat smlouvu o dodávce, jejíž p ílohou jsou technické 

podmínky p ipojení. Ve smlouv  je již uveden termín p ipojení, který je závazný jak pro 

výrobce, tak pro distributora. Praxe ukazuje, že tento postup není nejvhodn jší. V mnoha 

ípadech p i podání žádosti o p ipojení výrobny nemá výrobce zcela jasno o skute ných 

technických parametrech použité výrobny. Následné zm ny vyvolávají pot ebu zpracovávání 

dodatk  k uzav ené smlouv  a v extrémním p ípad  m že dojít i k rozvázání smluvního 

vztahu. ešením by v tomto p ípad  bylo vrátit se k p vodnímu postupu, uzavírat smluvní 

vztah až po obdržení technických podmínek p ipojení a následném provedení ádného 

prov ení technických parametr  nové výrobny.   

    V roce 2011 jsem zadal provedení m ení v obci Horušany z d vodu velkého 

zastoupení FVE v síti NN. Po así se v pr hu m ení vyda ilo a tak mi výsledky m ení  

umožnily porovnat parametry sít  NN v období maximálního, minimálního a nulového 

výkonu výrobny. Zárove  jsem získal p ehled o výkonovém toku na hlavním jisti i v DTS. 

V sou asné dob  probíhá nové m ení v DTS a u výrobny FVE s instalovaným výkonem  
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70 kW. Ve výsledcích m ení se prokáže, zda - li myšlenka ízení zát že v síti NN v rámci 

projektu BIOZE je schopna p inést praktické výsledky. Jedná se o zajímavou myšlenku,  

a tak  budu rád, pokud budu mít p íležitost být informován o výsledcích, p ípadn  být  

i áste  zapojen do projektu i v budoucím období.  

i provád ní výpo tu parametr  v síti NN v programu E - vlivy je nutné brát z etel  

na skute nost, že se jedná o SW, který je zna  závislý na kvalit  vstupních dat. Technik, 

zodpov dný za správné ur ení technických podmínek p ipojení výrobny k DS, musí mít 

dostatek asu na provedení nakreslení modelu stávající sít  a samoz ejm  dostatek podklad  

pro zadání vstupních parametr . Jen tak je možné dobrat se výsledk , které se blíží 

skute nosti. Pokusil jsem se dobrat k  možnosti zadání velikosti odb ru v jednotlivých 

odb rných místech pomocí sazby, hodnoty jisti e, spot ebované elektrické energie za rok  

a doby využití maxima a výsledek jsem porovnal s výslednými daty z provedeného m ení. 

V p ípad , že není možné provést m ení z d vodu obsazení všech m ících souprav, pak  

je možné použít tento postup pro zadání do modelu sít  NN v SW E - vlivy. V p ípad ,  

že výsledek parametr  dle SN EN 50160 vychází na hranici tolerance, pak však doporu uji 

zadat hodnoty podle výsledk  m ení. Výpo et nikdy zcela nenahradí provedené m ení, 

které i nadále z stane jako d ležitý podklad pro ur ení místa p ipojení výrobny v síti NN. 

Množství slune ní energie, dopadající za jednotku asu na jednotkovou plochu  

ve vzdálenosti Zem  od Slunce, mimo zemskou atmosféru, nám udává takzvaná slune ní 

konstanta a iní 1 358 W/m-2. Na povrchu Zem  je vzhledem k áste nému odrazu foton   

od atmosféry tato konstanta nižší. Její hodnota je 1 000 W/m2.  Tuto hodnotu lze však i zvýšit. 

Vyšší m rné výkony lze docílit koncentrací nap íklad pomocí parabolického zrcadla. Tento 

výkon je nám nabízen zdarma. Co nejefektivn jší využití této energie by tedy m la být výzva 

pro techniky a v decké pracovníky. Ú innost FV panel  vzrostla od roku 1981 z hodnoty  

5% na hodnotu až 17% (k emík ve form  monokrystalu). V laborato ích byly již vyvinuty 

lánky s ú inností až 28%, tedy bezmála dvojnásobek v tšiny stávajících již osazených  

FV panel . Zatím není zcela do ešen zp sob akumulace vyrobené elektrické energie. Vývoj 

v této oblasti je s ohledem na pokrok u ostatních technologických prvk  minimální. Vždy  již 

v roce 1981, tedy p ed 31 lety, byla publikována skute nost, že je k dispozici na floridské 

univerzit  v USA malý osobní v z Corwair, pohán ný elektromotorem a ty mi  

12 V olov nými akumulátory s kapacitou 180 Ah a hmotností 60 kg. Tento v z ur ený  

do m stského provozu m l již tehdy možnost vyvinout maximální rychlost  

97 km/h a teoretický dojezd byl uvád n až 160 km. [2] Již tehdy byla plánována výstavba sít  

nabíjecích stanic a celému projektu byla dávána velká budoucnost… 
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ílohy 
 

íloha A  
 
Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elekt iny využitím slune ního zá ení 

Výkupní ceny elekt iny dodané do sít  v K /MWh v závislosti na datu uvedení OZE  

do provozu: 
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Zelené bonusy v K /MWh v závislosti na datu uvedení OZE do provozu 
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Zdroj:http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/2011/ER%20

CR%207_2011OZEKVETDZ.pdf 
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íloha B 
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íloha C 
 
Normalizované TDD pro rok 2011  

 

Den Hodina Po . . hod. v roce TDD4 R TDD5 
Západní echy 

TDD7 
R 

 

01.01.2011 1 1 0,46018 0,52962 0,60477 
01.01.2011 2 2 0,40070 0,52848 0,58354 
01.01.2011 3 3 0,33572 0,61870 0,62709 
01.01.2011 4 4 0,29339 0,52560 0,55050 
01.01.2011 5 5 0,26937 0,62335 0,60332 
01.01.2011 6 6 0,25997 0,56990 0,61112 
01.01.2011 7 7 0,28257 0,45837 0,66931 
01.01.2011 8 8 0,30471 0,32458 0,70170 
01.01.2011 9 9 0,41240 0,30726 0,70868 
01.01.2011 10 10 0,55318 0,38193 0,67531 
01.01.2011 11 11 0,69065 0,40908 0,81269 
01.01.2011 12 12 0,72508 0,43500 0,79362 
01.01.2011 13 13 0,59935 0,44513 0,80303 
01.01.2011 14 14 0,55626 0,46198 0,87657 
01.01.2011 15 15 0,55956 0,46498 0,86838 
01.01.2011 16 16 0,57181 0,71405 0,82154 
01.01.2011 17 17 0,62717 0,85731 0,74695 
01.01.2011 18 18 0,70548 0,75298 0,79270 
01.01.2011 19 19 0,72768 0,51421 0,88076 
01.01.2011 20 20 0,68916 0,42780 0,84826 
01.01.2011 21 21 0,64194 0,55057 0,73349 
01.01.2011 22 22 0,56467 0,56258 0,69053 
01.01.2011 23 23 0,47543 0,64290 0,59899 
01.01.2011 24 24 0,37983 0,52649 0,60488 

. 

. 

. 

31.12.2011 24 8 760 0,49506 0,88797 0,64217 
 

 

 

Kompletní tabulka „Normalizované TDD pro rok 2011 v elektronické podob : 

 

Normalizovane_TDD_
2011.xls  
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íloha D 

Model stávajícího zapojení sít  NN v obci Horušany  
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íloha E 

Model zapojení sít  NN v obci Horušany po provedení navržených úprav  
 

 

 


