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6.2.5 Postup 

týkající se 

parametrů 

odběrného místa

6.2.5 Postup týkající se parametrů odběrného místa

PLDS je oprávněn systematicky nebo namátkově sledovat vliv uživatele 

na LDS. Toto sledování se bude zpravidla týkat velikosti a průběhu činného 

a jalového výkonu, přenášeného odběrným místem.

V případech, kdy uživatel dodává do LDS nebo odebírá z LDS činný výkon 

a jalový výkon, který překračuje hodnoty sjednané pro odběrné nebo předávací místo, 

bude PLDS o tom uživatele informovat a podle potřeby také doloží výsledky takového 

sledování

Uživatel může požadovat technické informace o použité metodě sledování.

V případech, kdy uživatel překračuje dohodnuté hodnoty, je povinen neprodleně 

omezit přenos Činného a jalového výkonu na rozsah dohodnutých hodnot.

I v těch případech, kdy uživatel požaduje zvýšeni činného výkonu a jalového výkonu, 

které nepřekračuje technickou kapacitu odběrného místa, musí dodržet hodnoty 

a parametry odběru/dodávky podle platných smluv o připojení a o zajištění služby 

distribuční soustavy. Zvýšení hodnot a parametrů odběru/dodávky předpokládá 

uzavření příslušných nových smluv.

6.2.5 Postup týkající se parametrů odběrného místa

PLDS je oprávněn systematicky nebo namátkově sledovat vliv 

uživatele no LDS. Toto sledování se bude zpravidla týkat velikosti 

a průběhu činného a jalového výkonu, přenášeného odběrným 

místem.

V případech, kdy uživatel dodává do LDS nebo odebírá z LDS činný 

výkon a jalový výkon, který překračuje hodnoty sjednané 

pro předávací místo, bude PLDS o tom uživatele informovat 

a podle potřeby také doloží výsledky takového sledováni.

Uživatel může požadovat technické informace o použité metodě 

sledování.

V případech, kdy uživatel překračuje dohodnuté hodnoty, 

je povinen neprodleně omezit přenos činného a jalového výkonu 

na rozsah dohodnutých hodnot.

I v těch případech, kdy uživatel požaduje zvýšení činného výkonu 

a jalového výkonu, které nepřekračuje technickou kapacitu 

odběrného místa, musí dodržet hodnoty a parametry odběru/dodávky 

podle platných smluv o připojení a dopravě elektřiny. Zvýšeni hodnot 

a parametrů odběru/dodávky předpokládá uzavření příslušných 

nových smluv.

Pokud odběratel v souladu s [L1.3] a [L1.20] požádá 

o uzavření dohody o odlišném pásmu účiníku, je povinen žádost 

doložit naměřenými hodnotami průběhového 1
4� hodinového měření

činné / jalové energie a prokázat, že použité, případně dostupné 

kompenzační zařízení odběr elektřiny ve stanoveném pásmu 

neumožňuje.

Podmínkou pro souhlas PLDS je vyčerpání ekonomicky únosných 

možností dodržení účiníku na straně odběratele (technologie vč. 

kompenzačního zařízeni), vyhovující bilance jalového výkonu 

v napájecí oblasti ve vztahu k technické bezpečnosti provozu, ztrátám 

v síti i účiníku na rozhraní LDS Veolia Průmyslové služby ČR / DS 

ČEZ Distribuce

NEAKCEPTOVÁNO

Článek se týká parametrů 

odběrného místa a není tedy možné 

odběrné místo z textu vypustit. 

Provozovatel LDS vyhodnocuje 

dodávku/odběr v odběrném nebo 

předávacím místě.

Smlouva o dopravě elektřiny není 

definována energetickým zákonem.

V platném znění energetického 

zákona je definována smlouva 

o zajištění služby distribuční 

soustavy.

Text navrhovaný k doplnění

vychází z v minulosti platných 

cenových rozhodnutí, které 

umožňovaly dohodu mezi 

provozovatelem distribuční

soustavy a odběratelem. Platné 

cenové rozhodnutí (text se na ně 

i v úvodu odvolává) již tuto dohodu 

neumožňuje a pravidla provozování 

distribuční soustavy nemohou

rozšiřovat ustanovení cenového 

rozhodnutí.
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Názvosloví –

krátké definice 

vybraných pojmů

Místo připojení

na základě [L1.2]

místo v DS nebo LDS, v němž je výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné 

elektrické zařízení připojeno, a to přímo prostřednictvím domovní instalace nebo 

prostřednictvím přípojky a domovní instalace [L1.2] - v tomto místě elektřina do DS 

nebo LDS vstupuje nebo z ní vystupuje v rámci LDS = místo předávací

Pojmy rezervovaný příkon o rezervovaný výkon jsou v [L1.2] definovány 

pro místo připojení.

Místo připojení

na základě [L1.2|
místo v DS nebo LDS, v němž je výrobna elektřiny, distribuční 

soustava nebo odběrné elektrické zařízení připojeno, 

a to přímo prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím 

přípojky o domovní instalace [L1.2] - v tomto místě elektřina do DS 

nebo LDS vstupuje nebo z ní vystupuje v rámci LDS = místo

předávací

Pojmy rezervovaný příkon o rezervovaný výkon jsou v [L1.2] 

definovány pro místo připojení.

Pro společnost OKD, a.s. nebo jeho nástupce je pojem rezervovaný 

příkon definován pro souhrn předávacích míst v odběrném místě.

NEAKCEPTOVÁNO

Jednak by požadované doplnění 

bylo v rozporu s definicí

rezervovaného příkonu podle 

vyhlášky č. 16/2016 Sb. a současně

by tímto postupem provozovatel 

distribuční soustavy porušoval 

ustanovení § 25 odst. 10 písm. d) 

zákona 458/2000 Sb., podle kterého 

je provozovatel distribuční soustavy 

povinen zajišťovat všem 

účastníkům trhu s elektřinou 

neznevýhodňující podmínky 

pro distribuci elektřiny distribuční 

soustavou 
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Seznam 

souvisejících 

předpisů

4.1 Platnost

PPLDS představují soubor pravidel týkající se práv a povinností PLDS 

a uživatelů LDS. Legislativně doplňují Energetický zákon [L1.1] a vyhlášky 

bezprostředně související Jsou zejména [L1.2], [L1.3], [L1.4], [L1.7], [L1.9] [L1.10], 

[L1.12], [L1.19], [L1.21]. Závaznost Pravidel provozováni LDS vyplývá z EZ.

PPLDS představují soubor pravidel týkající se práv 

a povinností PLDS a uživatelů LDS. Legislativně doplňují 

Energetický zákon [L1.1] a vyhlášky bezprostředně související Jsou 

zejména [L1.2], [L1.3], [L1.4], [L1.7], [L1.9] [L1.10], [L1.12], 

[L1.19], [L1.21]. Závaznost Pravidel provozováni LDS vyplývá z EZ.

Doplnit seznam souvisejících předpisů o:

[L1.23] Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě

NEAKCEPTOVÁNO

Požadované doplnění je nadbytečné. 

Samotná skutečnost uvedení 

právního předpisu v pravidlech 

provozování distribuční soustavy 

nemá vliv na jeho obecnou platnost 

a neznamená tedy, že pokud nebude 

tento předpis uveden v pravidlech 

provozování distribuční soustavy 

a jeho ustanovení by se nějakým 

způsobem dotýkalo činnosti 

provozovatele distribuční soustavy, 

nemusí se jím provozovatel 

distribuční soustavy řídit.




