
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna vyhlášky o podmínkách 

připojení k elektrizační soustavě. 

 

Účinnost: 1. dubna 2010 

http://www.eru.cz/user_data/files/legislativa/legislativa

_CR/navrh%20vyhlasek/Vyhl_o_pripoj%20_uplzn_vyzn

_zmen.pdf 

 

Ve sbírce zákonů byla dne 29. března 

2010 vyhlášena vyhláška 81/2010, kterou 

se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o 

podmínkách připojení k elektrizační 

soustavě (dále jen „Vyhláška“). Vyhláška 

vstoupí v platnost dne 1. dubna 2010. 

 

Vyhláška obecně zpřísňuje podmínky 

připojení k přenosové soustavě nebo 

distribuční soustavě. Nově nebude možné 

udělit povolení bez vědomí majitelů 

pozemků nebo nemovitostí, kde se má 

zařízení nacházet. Souhlas vlastníka 

nemovitosti s umístěním výrobny 

elektřiny na jeho pozemku bude 

vyžadován dle §4 odst. 3 Vyhlášky. Dle 

tohoto ustanovení je povinnou součástí 

některých žádostí o připojení taktéž tzv. 

územně plánovací informace, ze které je 

zřejmé, zda je výstavba výrobny elektrárny 

v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

 

Významným prvkem novely je záloha na 

podíl na oprávněných nákladech. Ta 

bude nově placena žadatelem do 15 dnů 

od sjednání rezervace. Záloha bude činit 

50 procent částky za připojení. V případě 

nezaplacení rezervace automaticky 

propadne a bude k dispozici dalším 

žadatelům. Tím by se mělo vyhnout 

spekulativním žádostem o připojení. (§ 7 

odst. 3 Vyhlášky) 

 

Legislativní úpravy v odvětví obnovitelných 

zdrojů energie nadále pokračují. Dne 

29.3.2010 postoupila Poslanecká 

sněmovna Senátu návrh zákona č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů, který by umožňoval 

Energetickému regulačnímu úřadu 

snižovat meziročně výkupní ceny za 

elektřinu z obnovitelných zdrojů pro nová 

zařízení o více než dosavadních pět 

procent.  

 

Návrh zákona jako tisk 252/0 naleznete zde: 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?acti

on=doc&value=55188 
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bpv BRAUN PARTNERS  

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Prague 1 

 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

Tento materiál je rozesílán obchodním 

partnerům a pracovníkům firmy. Další distribuce 

nebo kopírování jakýchkoliv částí bez 

předchozího souhlasu není dovoleno. Naším 

úmyslem je upozornit na témata, která jsou v 

daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout 

úplnou analýzu těchto témat.  

Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné 

profesionální služby k uvedeným informacím a 

společnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 

konání nebo zdržení se konání na základě 

informací obsažených v tomto materiálu. 

 

 


