
 Připomínky k návrhu změn Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy

č. Kdo Připomínka Odůvodnění Vypořádání Návrh na zapracování Vyjádření ERÚ

1
Teplárenské 

sdružení České 
republiky

Připomínka ke kapitole 12, bod 2                                
Požadujeme specifikovat "dobu určitou", po 
kterou je výrobce oprávněn provozovat VM 
paralelně s distribuční soustavou.

Není jasné, kdo bude stanovovat délku doby určité (týden, měsíc,…) a na jakém základě se bude její délka 
stanovovat. Tato doba by měla být v rámci PPDS jasně specifikována včetně procesu jejího stanovení.

Dokument Dočasné provozní oznámení opravňuje 
výrobce provozovat VM na dobu určitou uvedenou v 
tomto oznámení, nejdéle však po dobu 12 měsíců, 
paralelně s DS, a to především pro provedení 
zkoušek a simulací pro prokázání souladu VM s 
nařízením RfG a PPDS. Dobu určitou v Dočasném 
provozní oznámení stanoví PDS na základě bodu 
12.1 písm. i) harmonogram a rozsah zkoušek a 
simulací, který předkládá žadatel.“ 

Souhlasíme s vypořádáním

2
Teplárenské 

sdružení České 
republiky

Připomínka ke kapitole 12, bod 3                    
Požadujeme přiložit/předložit vzory požadovných 
dokumentů.

Není zcela zřejmé, jakým způsobem má vypadat "instalační dokument výrobního modulu" a "dokument výrobního 
modulu". Není přesně specifikováno, co musí obsahovat. Bez vzorů těchto dokumentů nelze návrh korektně 
posoudit.

Požadované dokumenty není třeba přikládat, protože 
požadované dokumenty „Instalační dokument 
výrobního modulu“ a „Dokument výrobního modulu“ 
jsou od roku 2021 zveřejněny na stránkách ČEZ 
Distribuce, a. s., EG.D, a.s. a PREdistribuce, a. s. 
v souladu s ustanovením části 12.1 stávající Přílohy 
4 PPDS a budou nadále beze změny zveřejněny 
v souladu s ustanovením části 12 bod 3 navrhované 
změny Přílohy 4 PPDS. 

Souhlasíme s vypořádáním

3
Komora 

obnovitelných 
zdrojů energie

Připomínka k části Označení a pojmy                                    
Považujeme za nutné definici instalovaného 
výkonu upravit tak, že v případě těchto zařízení 
se uvažuje hodnota výkonu celého zařízení 
(výrobního modulu), nikoliv hodnota výkonu 
generátoru. V případě, že certifikát či štítek s 
instalovaným výkonem má výrobní modul jako 
celek, má přednost instalovaný výkon dle štítku či 
certifikátu výrobního modulu.  

Pro zařízení dodávaná jako technologický celek (zejm. VtE, dnes většinou s vyvedením celého výkonu přes 
střídač, ale také pro KGJ) je podle našeho názoru stávající znění definice nedostatečné. Podle současného znění 
definice tohoto pojmu se za instalovaný výkon výrobny elektřiny považuje hodnota výkonu uvedená na tzv. štítku 
celého energetického zařízení (VtE, KGJ apod.), nikoliv hodnota výkonu generátoru tak, jak se to uplatňuje v 
ostatních zemích EU (podle nařízení RfG).
Jako příklad uvádíme následující situaci: VtE má na štítku generátoru uvedenou hodnotu výkonu ve výši 4000 
kW, výkon celého generátoru je vyveden přes měnič. Hodnota výkonu celého energetického zařízení VtE je pak 
na štítku uvedena ve výši 3600 kW. 

Připomínkované ustanovení není součástí 
projednávané změny Přílohy č. 4 PPDS.

Souhlasíme s vypořádáním

4
Komora 

obnovitelných 
zdrojů energie

Připomínka k tabulce č. 2                                
Navrhujeme vymazat v řádku RfG 15.6 c 
Simulační modely symbol „X“ ve sloupci VM 
kategorie B2.

Simulační modely jsou požadovány i pro VM kategorie B2 “X”. Podle nařízení RfG (mj. čl. 15.6 c) jsou Simulační
modely požadovány až od VM kategorie C. Tento požadavek má vliv na uvádění do provozu dle čl. 12.x (12.2).
Výrobci VM neposkytují simulační modely pro kategorii B.

Připomínkované ustanovení není součástí 
projednávané změny Přílohy č. 4 PPDS.

Souhlasíme s vypořádáním 

5
Komora 

obnovitelných 
zdrojů energie

Připomínka k čl. 12.1                           
Požadujeme zkrátit lhůtu, v níž PDS rozhoduje o 
UPOS, z navrhovaných 30 dnů na 15 dnů. 
Obdobnou připomínku uplatňujeme ve schématu 
na straně 74. 

V situaci, kdy je výrobna dokončená a bezpečně provozuschopná, což je obvykle završení několikaletého složitého
procesu, je nutno konat rychle. Jde navíc pouze o posouzení možnosti dočasného provozu VM paralelně s DS na
základě provedených revizí atp., jež nezajišťuje PDS.

Nejde pouze o administrativní posouzení žádosti, jejíž 
přílohou je 10 až 11 dokumentů, ale i o posouzení 
některých skutečností na místě (minimálně funkce a 
přístupnost předacího místa a ověření podmínek pro 
instalaci měřícího zařízení a instalaci měřícího 
zařízení). V uvedené lhůtě je také nutno uzavřít 
smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Souhlasíme s vypořádáním

6
Komora 

obnovitelných 
zdrojů energie

Připomínka k čl. 12.2                           
Požadujeme zrušit větu „Ověření může na 
základě rozhodnutí PDS probíhat bez 
instalovaného fakturačního měření dodávky do 
DS.“.

Ověření souladu může trvat dle PPDS rok i déle a není žádný důvod, aby nebylo instalováno měření a VM (zdroji)
nebyl přidělen výrobní EAN a nemohl dodávat elektřinu obchodníkovi.

Připomínka akceptována

Souhlasíme s vypořádáním

7
Komora 

obnovitelných 
zdrojů energie

Připomínka k poznámce pod čarou č. 11                                                       
Požadujeme poznámku pod čarou č. 11 
přesunout k části PPDS týkající se vystavení 
Dočasného provozního oznámení na str. 68, 
popřípadě poznámku pod čarou č. 11 zrušit.

První paralelní připojení ve smyslu právních předpisů je nutné mít již dříve, a to na samotném začátku procesu
UPOS, tj. s vydáním dokumentu Dočasné provozní oznámení. V opačném případě nebude možné v OTE
registrovat výrobní (někdy ani spotřební) EAN, nebude možno uzavřít finální smlouvu o připojení k DS, nebude
možno uzavřít smlouvy o odběru elektřiny či smlouvy o dodávce elektřiny, PDS nebude moci osadit elektroměr a 
zdroj nebude možno provozovat požadovaných až 12 měsíců pro provedení zkoušek. Viz také schéma na str. 74,
kde je upravena registrace EAN kódů pro odběr a dodávku elektřiny v CDS OTE po Dočasném provozním
oznámení. (Zpravidla je to před osazením elektroměru.) 

Podle stávajícího platného znění Přílohy 4 PPDS 
část 12.1 platí, že: „Proces prvního paralelního 
připojení výrobny k distribuční síti (PPP) je 
zahájen podáním žádosti o první paralelní připojení a 
úspěšně ukončen pouze na základě vydání 
konečného provozního oznámení o provedení 
PPP. Předkládanou změnou Příloha 4 PPDS, která 
se sjednocuje s terminologií Nařízení komise EU 
2016/631(RfG) dochází ke zrušení procesu prvního 
paralelního připojení (PPP). V současné době však 
existuje legislativa, která navazuje na ukončení 
procesu prvního paralelního připojení. Poznámka pod 
čarou č. 11 pro tuto legislativu vyjasňuje, jaký stav 
podle terminologie nově navrhované změny Přílohy 4 
PPDS odpovídá stavu ukončení procesu PPP. 
V obou případech se jedná o dokument konečné 
provozní oznámení. 

Souhlasíme s vypořádáním


