
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování
zákazníků

Cílem příručky je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i
stávajícím odběratelům elektřiny – zákazníkům, současné požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvodům
distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické přípojky a zásady jejich provádění.

Poslední novela zákona č. 458/2000 Sb. se dotkla i problematiky elektrických přípojek. Po otevření trhu s elektřinou se již
kategorie zákazníků přestala rozdělovat na oprávněné a chráněné, a proto ztratil význam i pojem konečný zákazník. Zákon po
poslední úpravě používá již jen pojem zákazník.

Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech příručky. Zde se čtenář seznámí se základními
ustanoveními energetického zákona z oblasti elektroenergetiky, s právy a povinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z
distribuční soustavy i s požadavky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se této oblasti dotýkají. První
část příručky dále přibližuje nově upravené ustanovení zákona z hlediska zřizování a hrazení nákladů na elektrickou přípojku nn
v zastavěném území nebo mimo něj.

Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení žadatelů – budoucích zákazníků, a náklady spojené s
připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu žadatele, jsou předmětem druhé části. V ní je též upřesněno, jak
je posuzována délka elektrické přípojky nn a co je rozhodující pro posouzení, kdy se jedná o přípojku v případně mimo zastavěné
území.

V následujících dvou částech je pojednáno o způsobech připojení zařízení žadatele na zařízení provozovatele distribuční
soustavy z pohledu předpisů a technických norem jak ČSN, ale zejména podnikových norem energetiky – PNE. Jsou upřesněna
hraniční místa mezi začátkem a koncem přípojky a počátkem odběrného zařízení zákazníka i vývoj změn ochranných pásem
elektrických zařízení. Čtenář zde nalezne informace o provedení přípojkových skříní a o jejich jednotném systému typového
označování. Následují způsoby technického provedení a montáže venkovních i kabelových přípojek nn.

V navazující části je přiblížena problematika rozvodů za přípojkovou skříní z hlediska elektrického zařízení připojovaného objektu
v rozsahu přívodního vedení od pojistkové skříně po podružné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahující
podmínky provozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech rozvodů objektů za
přípojkovou skříní.

V části týkající se měření spotřeby elektrické energie jsou připomenuty základní technické požadavky distributorů elektřiny na
umístění a řešení měřicích míst pro osazení fakturačního měření. Jsou uvedeny i názvy standardů vydaných regionálními
distributory obsahující technické podmínky pro připojení měřicích zařízení u zákazníků.

V úvodu závěrečné části příručka obsahuje přehled základních smluvních vztahů přicházejících v úvahu při připojování zařízení
žadatele – budoucího zákazníka k distribuční soustavě. Je zde připomenuta nezbytnost a účel provádění revizí přípojek a
navazujícího odběrného zařízení.

Příručka je určena široké odborné veřejnosti, od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes
revizní techniky, až po provozovatele distribučních soustav a ostatní provozovatele elektrických zařízení. Mohou ji využít budoucí i
stávající zákazníci, ale též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a
vyšších stupňů škol.
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