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1. Úvod 

Elektrická energie se pro nás stala nezbytnou potřebou. Bereme jí jako samozřejmost, že když 
stiskneme přepínač tak se rozsvítí světlo anebo zapojíme spotřebič do zástrčky tak můžeme svítit, vařit, 
pracovat, uklízet anebo se bavit u sledování televize. A díky tohoto rostou požadavky na kvalitní a 
nepřetržité množství dodávané elektrické energie. A vzniká problematika zvyšování spolehlivostí vedení 
vysokého napětí VN. Významných možností je provádění údržbových a montážních prácí metodou prácí 
pod napětím na vedení vysokého napětí tím je zaručena nepřetržitá dodávka elektrické energie. Proto 
začali dodavatelé elektrické energie provádět práce na zařízení vysokého napětí formou prácí pod 
napětím. Cílem této bakalářské práce je ekonomické zhodnocení práce pod napětím s prácí způsobem na 
zajištěném vedení tedy prací bez napětí. Za účelem ekonomického porovnávaní budeme porovnávat: 

- Ztráty vzniklé dodavateli elektrické energie  

- Náklady vzniklé dodavateli elektrické energie  

Dále budeme porovnávat kromě přímých ekonomických důsledků z nedodání elektrické energie také 
podstatné politické aspekty včetně morálních a sociálních dopadů vyvolaných přerušením nebo 
nedodáním elektrické energie. A jejich následky na společnost, ale tyto aspekty nelze přímo ekonomicky 
vyjádřit, protože jsou těžce rozeznatelné. 

  

2. Teoretická část  

2.1 Základní Pojmy 

Elektrizační soustava  

Vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně 
elektrických přípojek a přímých vedení, a systémy měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky.  Její řízení je založeno na udržování výkonové rovnováhy dle následujících 
vztahů:[3] 

 

PPP sv ∆+= ,   [W; W, W]     Vzr. č. 2.1 

Kde:  

Pv  je činný výkon vyrobený ve zdrojích elektrizační soustavy, 

Ps  je činný výkon spotřebovaný ve spotřebičích elektrizační soustavy, 

∆P  vyjadřuje činné ztráty v elektrizační soustavě. 

Přenosová síť  

Je to část elektrizační soustavy, tvořící přenosovou cestu pro napájení velkých stanic nebo velkých 
uzlů. Přenosová soustava by se dala zhruba přirovnat k dálniční síti – tvoří páteř přenosu elektrické 
energie a zajišťuje přenosy na velké vzdálenosti a ve velkých objemech. Přenosovou soustavu v Česku 
provozuje státní společnost ČEPS, a. s. Síť tvoří vedení VVN 400 kV, 220 kV, vybraná vedení 110 kV a 
třicet transformačních stanic.  
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Mezinárodně je síť šestnácti vedeními propojena se sítěmi dalších členů UCTE (evropského sdružení 
provozovatelů přenosových soustav). V příloze č. 1 je uveden přehled zařízení, která jsou součástí 
přenosové soustavy. [3] 

Distribu ční síť 

Je to část elektrizační soustavy, která slouží pro dodávku elektrické energie odběratelům. Zde patří 
nižší hladiny napětí VVN,VN a NN. Odběratelé si mohou vybírat distributory, kteří mohou nabízet nižší 
cenu 1KWh než konkurence. Mezi největší distributory patří ČEZ Distribuce, a.s. a také E. ON 
Distribuce, a.s. [3]  

Instalovaný výkon 

Je to součet všech jmenovitých výkonů výrobních zařízení připojených nebo připojitelných do 
elektrizační soustavy. [3] 

Denní diagram zatížení 

Znázorňuje závislost spotřebované energie v čase. Diagram závisí na mnoha aspektech, jako jsou roční 
období, měsíc, den v týdnu a na událostech ve světě. [3] 

Hladiny napětí v elektrizační soustavě 

Tab. 2.1 hladiny napětí v Elektrizační soustavě 

ZVN 400 kV 
Přenosová soustava 

220 kV 
VVN 

110 kV 

Provoz s přímo uzemněným uzlem 

35 kV 

22 kV 

10 kV 

Distribuční 
soustava VN 

6 kV 

Provoz s nepřímo uzemněným 
uzlem (izolované, připojené přes 
tlumivku, odpor) 

 NN 0,4 kV Provoz s přímo uzemněným uzlem 
 

2.2.1 Servisní činnost 

Rozlišujeme dva druhy servisní činnosti na venkovním volném vedení VN 22kV a to běžná a 
periodická údržba. Každá z nich má své specifické zaměření na opravy a údržbu. 

Běžná údržba 

Běžná údržba se provádí každé dva roky, je to kontrola prováděná pod napětím a to tak, že vedení 
procházíme a vizuálně kontrolujeme pohledem. Kontrolujeme vodiče, jestli nejsou poškozeny, 
kontrolujeme izolátory, zda nejsou zašpiněny či poškozeny. Provádí se kontrola hodnoty uzemnění a 
kontroluje se ochranné pásmo vedení. Nalezené závady se zapíší do revizní zprávy a podle důležitosti se 
určí termín odstranění závady.  
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Periodická údržba 

Periodická údržba se provádí každé 4 roky. Údržba se provádí za vypnutého stavu. Při této údržbě se 
provádí kontrola stavu nátěru železných části stožárů, aby nedocházelo ke korozi části stožárů, kontrola 
vodivých spojů (volné šrouby oxidace spojů). Dále se na volném vedení provádí kontrola stavu a 
promazávání pohyblivých částí úsečníků. Utahují se svorky a matice po celém vedení. Vybrané práce se 
provádí pod napětím, podle pracovních postupů a v součinnosti s dispečinkem, ale musí je vykonávat 
školení pracovníci s příslušnou kvalifikací a zkušeností. 

 

2.2.2 Poruchy 

Na venkovním volném vedení VN 22kV se vyskytují nejčastěji poruchy způsobené bleskem, větrem, 
stromy nebo cizí osobou. Úder blesku může poškodit izolátor a tím pak dochází k probíjení napájecího 
napětí na stožár. Blesk může způsobit i další poruchu jako třeba zničení svodiče přepětí, které jsou 
umisťovány u rozvoden, transformoven a také u úsečníků. Dále při rozhoupání vodičů silným větrem 
nebo dynamickou silnou způsobenou bleskem, může dojít ke krátkému spojení dvou vodičů a tím vznikne 
zkrat, který může přetavit vodič nebo jej pouze poškodit. Pád stromu, zásah větvoví stromů, které 
zasahují do ochranného pásma volného vedení VN 22kV může dojít k poškození nebo přerušení vodičů. 
Poškozené vodiče potřebují opravu, aby nedošlo k jejich roztržení. Další častou poruchou na vedení 22kV 
je jiskření které způsobuje rušení televizního a radiového přenosu. 

 

2.2.3 Opravy 

Tyto opravy se provádějí za bez napěťového stavu, ale vybrané práce se provádějí pod napětí. Jiskření 
se opravuje promazáním grafitovou vazelínou, aby nedocházelo k dalším výbojům. Izolátory se opravují 
tak, že se vymění poškozená část, je-li to možné, pokud ne vymění se celý izolátor, znečištěné izolátory 
se očistí. Podle závažnosti poškození vodičů vedení se určí způsob opravy. Při přerušení nebo jen 
částečném poškození je možnost opravit vodič přelisováním opravnou spojkou. Pokud je vodič poškozen 
na mnoha místech je ekonomicky výhodnější jej vyměnit. Při poruchách svodičů přepětí se vždy 
vyměňují za nový kus. 

 

2.3. Všeobecné právní vztahy využívané v Energetice 

- obchodní zákoník 

- živnostenský zákoník 

- daňové zákony 

- zákon o hospodářské soutěži 

- zákon o cenách 

- zákon o ochraně spotřebitele  
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2.3.1 Speciální právní vztahy využívané v Energetice 

- Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích (Energetický zákon). Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje 
podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, jakož i práva a 
povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Dále tento zákon upravuje názvosloví a 
definuje základní pojmy. [3] 

- Daňové zákony, ty stanoví podmínky zdanění, daňových nebo odpisových sazeb. Tím ovlivňují 
cyklus obnovy zařízení tvorbu finančních zdrojů. Daně ze zisku a další daně a poplatky, kde 
energetika nemá žádné výjimky. Daň z přídavné hodnoty tvoří podstatnou část ceny elektrické 
energie. Od 1. ledna 2010 je stanovená daň pro elektrickou energii na základní sazbu 20%. 

- Zákony o životním prostředí, ty rozhodují o dalším provozu, modernizaci či další výstavbě 
energetických zařízení. A stanovují technickou úroveň nových energetických zařízení s ohledem 
na životní prostředí. 

- Zákon č. 143/2001 Sb. zákon o ochraně hospodářské soutěže, edituje v souladu se zkušenostmi 
vyspělých zemí, kdy podnik se nachází v dominantním nebo monopolním postavení na trhu. 
Účelem tohoto zákona je ochrana hospodářské soutěže a tvorba podmínek pro další rozvoj 
hospodářské soutěže. Je nástroj proti vzniku a udržování monopolního nebo dominantního 
postavení na trhu právnických nebo fyzických osob, při jejích podnikatelských činnostech, pokud 
tato situace znemožňuje nebo omezuje hospodářskou soutěž na trhu. Zákon chrání před dohodami 
nebo smlouvami uzavřenými mezi podnikateli, které vedou nebo vzhledem ke své povaze by 
mohly vést k ovlivnění podmínek výroby nebo oběhu zboží k omezení nebo zániku hospodářské 
soutěže (např. dohody obsahující přímé nebo nepřímé určení ceny nebo jiných obchodních 
podmínek, závazek omezující kontrolu výroby, odbytu atd.). Stanovuje také obsah pojmu 
monopolní a dominantní postavení na trhu. V energetice se to dotýká většiny firem, protože tyto 
firmy jsou obvykle v monopolním nebo dominantním postavení vůči odběratelům na celostátním 
nebo regionálním trhu. Z tohoto zákona také vyplývá informační povinnost firem vůči Úřadu pro 
hospodářskou soutěž o svém postavení na trhu a dále i velmi přísné sankce za porušení zákona 
kartelovými dohodami o cenách. [2] 

- Cenový zákon č.526/90 a navazující na vyhlášku 526/90 stanovují způsoby regulace cen, kdy by 
mohlo dojít k omezení hospodářské soutěže na trhu. Zákon stanovuje nejen ochranu zákazníků 
před přemrštěnou cenou monopolního dodavatele, ale také chrání dodavatele před nepříznivě 
nízkými cenami, které by si mohl vynutit jediný odběratel. I firma v monopolním postavení na 
trhu má tak nárok na oprávněný, přiměřený zisk. Zisk je ve výši výnosu bezrizikových investic na 
úrovni státních obligací a odpovídající přirážku vzhledem k danému riziku podnikání v dané 
regulované činnosti. 

- Vyhláška č.580/90 se provádí zákon o cenách, řeší hlavně pojem ekonomický oprávněných 
nákladů a přiměřenost zisku. Tato vyhláška zařazuje pod pojem ekonomický oprávněné náklady, 
které souvisejí s pořízením materiálů, jeho zpracováním i oběhem zboží. U nákladů i u zisku se 
apeluje na přiměřenost, oprávněnost její dlouhodobá výše.  
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2.4. Specifické vlastnosti elekroenergetiky 

- Neskladovatelnost elektrické energie 

- Vazbě dodávek na rozvodná zařízení 

- Velké rychlosti změn provozních stavů 

- Propojení výrobců a spotřebitelů do systému sítě 

- Řízení v reálném čase 

- Závislost na spotřebované energie 

 

Přenosové a distribuční sítě propojují výrobce a odběratele. Tím způsobuje fyzikální tok elektrické 
energie od místa výroby do místa spotřeby. Rozdělení fyzických toků elektrické energie je dáno 
v propojených soustavách složitými fyzikálními zákony, které se neřídí sjednanými smlouvami mezi 
partnery. Rozdělení zatížení v propojených přenosových sítích napětí 400kV, 220 kV a110kV kromě toho 
nemá lineární charakter, proto nelze ani určit, kudy přesně bude přenášená elektrická energie téct. 
Přenosovou schopnost sítí nelze tedy jednoduše získat sčítáním jednotlivých přenosových cest. Přenosová 
soustava tvoří páteřní síť a rozvádí elektrickou energii do distribučních soustav. V distribučních sítích 
s napětím 110 kV a nižším jsou většinou zásobována území nebo velkoodběratelé. Přenosové schopnosti 
paprskových, nezasmyčkovaných sítí lze již počítat jednodušeji. Díky decentralizovaným zdrojům 
výrobců pracující do nižších úrovní není ani zde jednoduché přiřadit ke konkrétnímu přenosu. [3] 

 

3. Organizace systému Elektroenergetiky 

3.1. Rozdělení elektrizační soustavy 

Elektrizační soustavu můžeme rozdělit do několika skupin dle jejich činnosti v řetězci od výroby až k 
odběrateli. Hlavním rozdělení elektrizační soustavy: 

- Výrobny, elektrárny a kogenerační teplárny 

- Přenosová soustava 

- Distribuční soustavy 

- Přímá vedení 

- Přípojky k odběratelům 

 Subjekty působící v elektrizační soustavě: (účastníci trhu) 

- Výrobci 

- Provozovatelé přenosové soustavy  

- Provozovatelé distribuční soustavy (regionálních a lokálních) 

- Operátor trhu  

- Obchodníci s elektrickou energií 

- Odběratelé 
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Rozdělení výroben, elektráren, kogeneračních tepláren: 

- Dle velikosti 
- Dle paliva 
- Dle výkonu 
- Dle rychlosti spuštění 
- Dle schopností regulace  Pološpičkové  

Špičkové 

Výrobce 

Je držitelem licence na výrobu má právo prodávat elektrickou energii vyrobenou v jeho zařízení. A to 
buď přímo na základě smlouvy anebo prostřednictvím krátkodobého organizovaného obchodu. Může tedy 
být dodavatelem elektrické energie pro oprávněné zákazníky, obchodníky nebo může dodávat elektrickou 
energii na krytí ztrát provozovatelům soustav. [1] 

Operátor trhu 

Jednou ze základních úloh operátora trhu je zajistit pro jeho obsluhovanou část trhu s elektrickou 
energií vyhodnocení odchylek mezi smluvními hodnotami a hodnotami skutečnými a zajistit rozúčtování 
těchto odchylek. Pro výkon této úlohy má právo požadovat od účastníků trhu potřebné data. Další jeho 
úlohou je vytvářet pravidla pro trh s elektrickou energií, tak aby podporoval svobodné podnikání a 
průhlednost tržního prostředí.[1] 

Obchodníci s elektrickou energií 

Jsou to držitelé licence na obchod s elektrickou energií. Je významným účastníkem trhu s elektrickou 
energií. Jeho význam spočívá v umění reagovat na potřeby zákazníka a nabídky dodavatelů a najít vhodná 
spojení mezi nimi.[1] 

 

4. Práce na elektrickém zařízení pod napětím  

4.1. Organizace prací pod napětím na vysokém napětí 

Práce pod napětím PPN se povoluje, jsou-li zařízení přehledná, budou-li při práci dodržena všechna 
bezpečnostní opatření, použity předepsané ochranné a pracovní pomůcky, pracovní části dobře přístupné 
a práce se provádí podle schváleného pracovního postupu. PPN včetně prováděného dozoru je nutno 
konat soustředěně, rozvážně s plným vědomím odpovědnosti o stavu a nebezpečnosti zařízení, bez 
nemístného spěchu nebo časového nátlaku. Technické normy používané pro práci pod napětím jsou 
předpisové bezpečnostní ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6 a dále normy předmětové pro zařízení, nářadí 
a pomůcky ČSN EN a ČSN IEC ve třídě 35 97. Práce pod napětím PPN na vysokém napětí jsou 
zakázané, když: 

- Teplota nesmí klesnout pod -10 °C 

- Síla větru nesmí přesáhnout 5. stupeň Beaufortovy anemometrické stupnice rychlosti větru, 
(5.stupeň čerstvý vítr, rychlost větru 29 – 39 km/h) 

- Relativní vlhkost nesmí byt vyšší než 80% 

- Srážky nesmí způsobit snížení viditelnosti na pracovišti 
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4.2. Metody práce pod napětím 

Za dobu vzniku práce pod napětím PPN uběhlo již několik desítek let a za tuto dobu bylo vyvinuto 
hned několik metod. Každá z těchto metod se liší způsobem ochrany pracovníka před spojením dvou 
různých potenciálů a tím protékaní proudu přes tělo nebo výstroj pracovníka. Zakázaná zóna je dána 
soustavou bodů s minimální kolmou vzdáleností k živým částem zařízení menší, než je nejmenší 
dovolená vzdálenost přiblížení z hlediska bezpečnosti. Je to prostor, do kterého nesmí pracovník vniknout 
bez vhodné ochrany přizpůsobené úrovni napětí. Zakázaná zóna může být redukována pomocí různých 
izolačních přípravků a pomůcek.[5] 

4.2.1 Práce v dotyku 

Pracovník vniká do zakázané zóny rukama a proti nebezpečnému dotyku se brání použitím vhodných 
izolačních přípravků, jako jsou dielektrické rukavice, izolační gumové boty, izolované nářadí, koberce 
apod. [5] 

 

4.2.2. Práce na potenciálu 

Pracovník pracuje přímo na živé části zařízení a je s ní vodivě spojen. Tím je zamezeno vystavení 
kapacitním výbojům, které by jej zasáhli při každém dotyku zařízení. Jeho izolace vzhledem k zemi nebo 
druhým fázím je zajištěna vhodným přípravkem (např. izolační plošinou). [5] 

 

4.2.3. Práce na vzdálenost 

Pracovní se sám udržuje mimo zakázanou zónu a práci na elektrickém zařízení provádí pomocí nářadí 
upevněného na koncích izolačních tyčí, provazů, táhel apod. Tato metoda má nejširší využití ve všech 
napěťových hladinách. [5] 

 

4.3 Zvláštní režim provozu 

Zvláštní režim provozu je nutné zavádět na vedení při práci pod napětím VN. 

- úpravu zapojení distribuční soustavy za účelem zjednodušení zavedení ZRP 

- zajištění funkčního telekomunikačního spojení mezi pracovištěm, kde se provádí práce pod 
napětím VN a příslušným dispečinkem  

- zákaz opětovného zapnutí vedení se ZRP po jeho výpadku dispečerem, do vyjasnění příčiny 
výpadku vedení s vedoucím práce pod napětím VN 

- změnu nastavení ochran v napájecích stanicích vedení:  

- nastavení minimálních vypínacích časů na ochranách  

- vyřazení automatik OZ a automatických záskoků na všech vedeních napájejících zařízení, 
na kterém probíhají práce pod napětím 

- vyřazení automatik OZ u vedení, která jsou na společných stožárech s vedením, na kterém 
probíhají práce pod napětím 

- přepojení napěťového zemního relé ze stavu signalizace do stavu vypnutí pro vypínač vývodu, na 
němž je zřízen ZRP 
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- Změnu parametrizace ochran a vypnutí automatiky OZ je možné provést dálkově jen u 
elektrických stanic s dálkově ovládaným řídicím systémem, k tomu uzpůsobeným. V elektrických 
stanicích bez tohoto řídicího systému požadovaný úkon provede na pokyn dispečera ve směně 
provozní elektrikář transformoven nebo elektromechanik údržby ochran a automatik  

- Přepojení (vypnutí) generátorů, připojených na vedení VN, kde se provádí práce pod napětím na 
jiná vedení. Tyto generátory nebudou připojeny do vedení, kde se provádí práce. Toto opatření se 
netýká asynchronních generátorů malých vodních elektráren, kogeneračních jednotek a větrných 
elektráren pracujících do distribuční sítě 0,4 kV. 

 

4.4. Stavba pracovní skupiny 

Práce pod napětím mohou provádět nejméně 3-5 pracovníků dle pracovního postupu 

- jeden pracovník musí provádět úlohu vedení práce, osoba pověřená konečnou odpovědností za 
pracovní činnost a dodržování podmínek bezpečností práce dle PNE 330000-6 formou práci pod 
dozorem. 

- dva pracovníci provádějí vlastní práci pod napětím na plošině. 

- dva pracovnicí z důvodu zrychlení prácí pod napětím připravují materiál a pomůcky pro práce 
pod napětím. 

-  

4.5. Skladba ceny PPN 

Cena práce pod napětím jednoho pracovníka je 1400,-Kč/hod je to hodinová zúčtovací sazba. V HZS 
jsou zahrnuté náklady na provoz a odpisy včetně uražených kilometru vozidel. Pro práci pod napětím se 
používají vždy dva vozy a to doprovodné vozidlo a vozidlo s plošinou určené pro práci pod napětím. 

 

5. Práce na elektrickém zařízení bez napětí  

Cena práce bez napětí jednoho pracovníka je 140,-Kč/hod je to hodinová zúčtovací sazba. Je desetkrát 
nižší než při práci pod napětím. 

Úkony potřebné pro provedení práce bez napětí a vypínání vedení  

1. Ohlášení omezení dodávky elektrické energie pro MOO a MOP vyvěšením 
oznámení, VOP písemný nebo telefonickým oznámením 

2. Vypnutí vedení VN 

3. Zajištění bez napěťového stavu vedení VN  

4. Kontrolou bez napěťového stavu na vedení VN 

5. Zahájení práce na vedení VN  

6. Zapnutí vedení VN 

7. Ukončení prácí 
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Dle zákona 458/2000 Sb., provozovatel přenosové a distribuční soustavy může přerušit dodávku 
elektrické energie v těchto případech: 

- Dle §25 má provozovatel právo omezit dodavku elektrické energie při provádění plánovaných 
prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, 
rekonstrukcí, údržby a revizí. 

- při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. 
- při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních účastníků 

trhu s elektřinou a zákazníky. 
- Ohlašovací povinnost nevzniká při provádění nutných provozních manipulací, při nichž omezení 

nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut. 
- V uvedených případech v §25 nemá odběratel právo na náhradu škody a ušlého zisku. To neplatí, 

nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost.[3] 
 

6. Bezpečnost práce podle vyhlášky 50/1978 

V rámci bezpečnosti se musí dodržovat bezpečnost práce, se kterou každý zaměstnanec musel být 
seznámen při nástupu do zaměstnání. Bezpečnost na elektrických zařízeních se řídí podle vyhlášky 
50/1978 Sb., který má oporu v zákoně 174/1968 Sb. Při práci na elektrických zařízeních se vystavuje 
Příkaz B. [5] 

 

6.1 Příkaz „B“ 

 Je písemný dokument o nařízených technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění 
bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení nebo v jejich blízkosti. Příkaz B vydává zaměstnanec určený 
provozovatelem. Příkaz B se vydává pouze pro jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu s dohledem 
nebo dozorem určené osoby na práce na elektrickém zařízení pod napětím a je platný 24 hodin od 
okamžiku zahájení prací na zajištění pracoviště. U dlouhotrvajících prací, kdy elektrické zařízení zůstane 
trvale odpojeno a pokud nedošlo ke změně určené osoby, může být příkaz B vydán na delší dobu, nejdéle 
však na jeden týden. Platnost příkazu B končí posledním úkonem, pro který byl příkaz B vydán, vždy 
však uplynutím doby. Pokud jsou příkazy B vydány na související práce pro několik skupin, musí se 
evidovat na jednom místě u určeného zaměstnance, který práce koordinuje. 
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Příkaz B musí obsahovat: 

a) číslo příkazu, 

b) datum a hodinu jeho vydání, 

c) jméno a podpis zaměstnance, který příkaz vydal, 

d) jméno a podpis zaměstnance pověřeného dozorem nebo dohledem včetně data a hodiny převzetí 
příkazu B, 

e) jména a podpisy zaměstnanců, kteří jsou povinni zajistit pracoviště, 

f) jména a podpisy členů pracovní skupiny, 

g) místo a druh práce, 

h) způsob a postup zajištění pracoviště, 

i) upozornění a označení nejbližších míst, kde jsou části elektrického zařízení pod napětím. 

Příkaz B musí být vyhotoven a předává se prokazatelně určeným zaměstnancem:  

a) telekomunikačními prostředky 

b) osobně 

c) poslem 

Od vydání příkazu B je možno upustit: 

a) v nebezpečí z prodlení, zejména v případě ohrožení lidského života, 

b) pokud je příkaz B nahrazen vydáním pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle zákoníku 
práce, 

c) při ověřování bez napěťového stavu na elektrickém zařízení vypnutém, ale nezajištěném. 

 
6.2. Zkoušky pomůcek používaných pro práce pod napětím  

Všechny pomůcky používané při práci pod napětím podléhají dvěma zkouškám a to: 

Mechanická zkouška  

Požadujeme-li od pomůcek určitou mechanickou pevnost. Tyto zkoušky jsou ve většině případů 
statické, někdy i dynamické, provádějí se jako typové zkoušky u výrobce. 

Elektrická zkouška 

Napětím se zkouší tam, kde je nutná určitá elektrická pevnost. Tyto zkoušky jsou většinou prováděny 
ustáleným napětím, v některých případech se však může požadovat odolnost proti rázovým napětím. 
Provádějí se jako periodické zkoušky jednou ročně ve zkušebně.  
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7. Provozovatelé přenosové a distribuční soustavy 

Práva a povinnosti provozovatele přenosové soustavy jsou specifikovány §24 v zákoně číslo 458/2000 
Sb. Povinnosti a práva provozovatele distribuční soustavy jsou stanoveny §25 v tomtéž zákoně číslo 
458/2000 Sb. Dále jsou zde určeny podmínky licence pro distribuci a obchod s elektrickou energií. [3] 

 

7.1. Povinnosti a činnosti provozovatele přenosové soustavy: 

Poskytuje přenos elektrické energie dle uzavřených smluv 

Vypracování plánů oprav a revizí zařízení přenosové soustavy 

Zajišťuje spolehlivý provoz, obnovu a rozvoj soustavy 

Řídí přenos elektrické energie soustavy s respektováním připojených soustav 

Odpovídá za zajištění systémových služeb na úrovni přenosové soustavy 

Je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti 

Je povinen oznámit omezení nebo přerušení dodávky elektrické energie minimálně 50 dní předem 

Připojit k přenosové soustavě každého kdo požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky 
které jsou stanoveny pravidly 

Zajistit technický dispečink pro výkon činnosti dle odstavce 1 písmena c) a d) §24 

Informovat ministerstvo a Energetický regulační úřad o omezení dovozu nebo vývozu elektřiny.[3] 

 

7.2. Povinnosti a činnosti provozovatele distribuční soustavy: 

Zajištění spolehlivého provozu, obnovy a rozvoje distribuční soustavy na vymezeném území licencí 

Běžné provozní činnosti spojené s provozem distribuční soustavy 

Umožňovat distribuci elektrické energie na základě uzavřených smluv 

Řídí přenos elektrické energie soustavy s respektováním ostatních distribučních soustav 

Má právo připojovat a odpojovat neplatiče 

Realizace služby práce pod napětím na VN a NN, spojené s provozem, údržbou a opravami 

Vykonávat preventivní opravy a údržbu na zařízení distribuční soustavy 

Odstraňovaní poruch na rozvodnách VVN, VN a NN 

Uvádění do provozu zařízení včetně jejich funkčních zkoušek.[3] 
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8. Stavba ceny elektrické energie 

8.1. Regulace a rozdělení cen v energetice 

- Úředně stanovené (maximální, pevné, minimální) 

- Věcně usměrňované 

- Časově usměrňované     

Pevná cena 

Nelze ji měnit platí jak pro výrobce, tak i pro odběratele. Je používaná tehdy když není možné zajistit 
z ekonomických nebo technických důvodů konkurence to jsou přenos a distribuce elektrické energie. Zde 
regulátor stanovuje každoročně pevné ceny za tyto služby těmto přirozeným monopolům. Jsou to 
poplatky za použití sítí, systémové služby nebo služby operátora trhu. Tyto poplatky za služby 
přirozeného monopolu respektuje jeho oprávněné náklady za provádění licencovaných činnosti, tvorbu 
finančních prostředků na obnovu a rozvoj systému.[1] 

Maximální cena 

Je to tak zvaný cenový strop. Je to horní hranice zboží na dílčím trhu. Tato regulace je zaměřena 
hlavně na ochranu spotřebitele před monopolním dodavatelem. Jedná se především o maximální cenu 
elektrické energie a plynu pro chránění zákazníků. Žádný dodavatel nesmí účtovat vyšší cenu, než 
stanovuje regulátor. [1] 

Minimální cena 

Je spodní hranicí ceny zboží na dílčím trhu. Tato regulace je zaměřena hlavně na ochranu výrobce 
před monopolními odběrateli. V energetice využíváme tuto regulaci k naplňování státní energetické 
koncepce, která upřednostňuje obnovitelné zdroje a úspory energie.  

Dobrým příkladem je povinný výkup elektrické energie z obnovitelných zdrojů a kogeneračních výroben, 
kdy je regulátorem stanovená minimální výkupní cena. Tato cena je obecně vyšší než cena elektrické 
energie na trhu, protože tyto zdroje nemohou z důvodu vyšších nákladů konkurovat zejména velkým 
zdrojům. [1] 

 

8.2. Stavba ceny za nákup elektrické energie z výroben 

- Cena za přenos elektřiny včetně ztrát 

- Cena za systémové služby 

- Cena za distribuci elektřiny včetně ztrát 

- Cena za činnost operátora 

- Cena za obchodní služby 

Cena za nákup elektrické energie z výroben 

Cena je stanovena ve smlouvě mezi výrobcem a konečným zákazníkem či mezi výrobcem a 
distributorem elektrické energie nebo je stanovena operátorem trhu. Chránění zákazníci nemají možnost 
volby dodavatele, proto nakupují elektrickou energii od provozovatele distribuční soustavy. [1] 
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Cena za přenosové služby 

Je to poplatek za využití přenosové schopnosti sítí přenosové soustavy, zahrnuje náklady na řízení 
soustavy a také úhradu ztrát elektrické energie v přenosové soustavě. Tato cena je regulovaná. [1]  

Celková platba za systémové služby 

Tato cena je regulovaná. Tento poplatek je závislý na celkovém množství dodané elektrické energie 
zákazníkovi. [1] 

Cena za služby distribuční soustavy 

Tato cena je složena z podobných položek jako cena za přenosové služby. A to z položky za využití 
přenosových schopností sítí jednotlivých napěťových hladin dle místa odběru a dále složku úhrady ztrát 
elektrické energie v distribuční soustavě. [1] 

Ceny za distribuci 

Zde je zahrnuta cena za povinný nákup elektrické energie z kombinovaných zdrojů a 
také obnovitelných zdrojů elektrické energie. Tato cena povinného nákupu elektrické energie je 
regulovaná. [1] 

Cena za činnosti operátora 

Cena je regulovaná a skládá se z těchto složek: 

- Z vyhodnocení odchylek skutečného a nasmlouvaného množství elektrické energie 

- Pevný poplatek 

- Poplatek úměrný velikosti dodávek a odběru  

- Za zobchodované množství elektřiny na krátkodobém trhu 

Cena za obchodní služby 

Je to poplatek pro chráněné zákazníky a je zahrnut do výsledné regulované ceny, protože tyto náklady 
nese jejích dodavatel. Pro oprávněné zákazníky je tato cena samostatnou položkou, kterou hradí za služby 
poskytnuté obchodníkem. [1] 

 

8.3. Stavba ceny elektrické energie pro konečného zákazníka 

Stavba ceny elektrické energie je v odvětví elektroenergetice  složitější než v jiných odvětvích 
průmyslu vypsaných v zákoně č.458/2000 Sb. je to dáno vývojem a náročností řízení tohoto odvětví. 
Stavba ceny elektrické energie pro oprávněného zákazníka na hladině nízkého napětí je složena ze dvou 
základních částí.[3] 

1. Cena silové elektřiny, která se skládá ze tří položek: 

- Pevná měsíční cena 

- Cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT) 

- Cena elektřiny v nízkém tarifu (NT) 
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2. Regulovaná platba za dopravu elektřiny, která je určena tzv. Pevnou cenou distribuce. Pevná cena 
distribuce se skládá: 

- Poplatek za obchodní činnost  

- Platba za distribuci elektřiny VVN,VN a NN, včetně ztrát 

- Cena systémových služeb 

- Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla 

- Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou 

- Platba za přenos včetně ztrát 

Pro zákazníky odebírající elektrickou energii z napěťových hladin VN nebo VVN platí nižší částku za 
distribuci. Poplatek na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla je skryt v závazné výkupní ceně 
elektrické energii z těchto výroben. Dále v tomto poplatku je zahrnuta podpora obnovitelných zdrojů 
elektrické energie. U těchto výroben je vyšší výkupní cena elektrické energie, která je zahrnuta do cen 
všech distribučních společností elektrické energie. Od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny rovněž 
spotřební daň z elektřiny - jedna z nově zavedených daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské 
unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro 
všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh.[11] 

 

9. Složení nákladů na odběry 

Problematiky nákladu a cen za distribuci elektrické energie je spojené se strukturou distribuční 
soustavy a jejími fyzikálními toky elektrické energie. Nákupu od výrobce až po dodávku konečného 
zákazníka. Důležité je zejména rozdělení nákladů na odběrech na dané napěťové hladině a na tok 
elektrické energie na nižších napěťových hladinách s respektování ztrát. Výpočet rozdělení nákladů na 
odběry vždy začínáme na nejvyšší napěťové hladině. Náklady jsou postupně rozdělovány na tři části: 

- Náklady připadající na odběry z této hladiny 

- Náklady připadající na ztráty prvku 

- Náklady, které přiřazené odběrům z nižších napěťových hladin. 

[1] 

Výpočet nákladů na odběr  

Je nutné vypočítat náklady, které připadají na odběr z této napěťové hladiny a náklady, které se 
přenesou na spodní napěťovou hladinu podle vztahu: 

)1(
)( 1 ++
×+= − PjPoj

Poj
NNN jjoj     Vzr. č. 9.1 

)1(

1
)( 11 ++

+×+= −+ PjPoj

Pj
NNN jjj     Vzr. č. 9.2 
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Kde: 

Poj    odběr z j-té hladiny  

P j+1   výkon tekoucí na nižší napěťovou hladinu  

Noj   stále náklady připadající na odběr z j-té hladiny  

Nj+1    stále náklady připadající na nižší napěťovou hladinu  

Nj   stále náklady prvků  j-té hladiny  

Nj-1   stále náklady přiřazené z vyšší napěťové hladiny  

Pokud se ve vzorci nahradí stále náklady proměnnými a tok elektrického výkonu tokem elektrické 
práce, rozdělí se shodným způsobem proměnné náklady. [1] 

 

10. Rozdělení odběratelů 

Chránění odběratelé nemají výběr dodavatele a cenu za elektrickou energii mají regulovanou. 
Oprávnění odběratelé mají právo volby svého dodavatele (výrobce elektrické energie, jejich ceny nejsou 
regulovatelné, protože všechny cenové podmínky jsou určeny ve smlouvě). [1] 

 

11. Obnovitelné zdroje a kogenerační výrobny 

Kogenerace je společná výroba elektrické energii a tepla. Kogenerační výrobny mají díky této 
kombinované výroby vyšší účinnost energie paliv. U běžných elektráren vzniklé teplo spalováním paliva 
je využíváno pro výrobu elektrické energie a nevyužité teplo bylo vypuštěno bez užitku. U kogeneračních 
výroben je toto odpadní teplo využíváno k ohřevu teplé vody, vytápění a podobným účelům. A také je 
součastně  teplo využito pro výrobu elektrické energie. Obnovitelné zdroje mají svou definici v českém 
zákoně o životním prostředí. Definice zní: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném 
spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“ Na základě této 
definice řadíme mezi obnovitelné zdroje například sluneční, větrnou, vodní, přílivovou, geotermální 
energii a také energii získanou spalováním biopaliv. Výroba elektrické energie má státní podporu a to 
vyšší výkupní cenou energie a také dotacemi na výstavbu těchto výroben. 

Sluneční energie 

Sluneční energie má největší potenciál ve smyslu množství vyrobené energie. Energetický příkon ze 
Slunce je přibližně 1300 W/m2. Tento výkon označujeme jako solární konstantu. Tuto energii můžeme 
využívat přímo nebo přeměnou pomocí technický zařízení jako jsou Sluneční kolektory nebo 
fotovoltaické články. Je to jeden z nejrozšířenějších způsobů výroby zelené energie, jak si lze všimnout 
z obr. 11.1. Tento růst byl způsoben rychlou návratností investic a snižujícími se pořizovacími náklady. 
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Obr. 11.1 Stav slunečních elektráren 

 

Biomasa 

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i 
živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. 
Biomasu nejčastěji spalujeme, ale můžeme jí také dále zpracovat na tak zvaná biopaliva. Biopaliva 
dělíme podle skupenství na tuhá, kapalná a Plynná. 

Tab. 11.1 Energetické využití biomasy 

Skupina Technologie Produkty  Výstupy 

Spalovaní  Teplo, elektrická energie 

Zplyňování Chemické přeměny 

Rychlá pyrolýza 

Olej, plyn, dehet, 
metan, čpavek, 

metanol 

Teplo, elektrická energie, 
pohon vozidel 

Zkapalňovaní Olej  Chemické přeměny ve 
vodním prostředí Esterifikace bionafta Pohon vozidel 

Anaerobní digesce Bioplyn, metan 
Teplo, elektrická energie, 

pohon vozidel 

Alkoholové kvašení Etanol Pohon vozidel 
Biologické procesy 

Kompostovaní  Teplo 
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Větrná energie 

Větrná energie je dalším obnovitelným zdrojem energie. Síla větru byla již dříve využívána například 
k pohánění větrných mlýnů. V současné době je větrná energie využívána hlavně pro výrobu elektřiny 
pomocí větrných elektráren. Větrná elektrárna využívá kinetickou sílu větru a převádí jí pomocí otáčením 
vrtule na mechanickou energii, která je převedena pomoci generátoru na elektrickou energii. Elektrárna je 
tvořena vysokým sloupem, na jehož vrcholu je umístěna hřídel s vrtulí, na níž je připojený generátor. 
Nevýhodou větrných elektráren je jejich nevypočitatelnost a nestálost dodávek energie neboť jsou závislé 
na aktuálních povětrnostních podmínkách. 

Vodní elektrárny  

Vodní elektrárna vyrábí elektrickou energii přeměnou z potenciální energie vody. Voda roztáčí 
lopatky vodní turbíny a převádí potenciální energii na mechanickou, která je převedena pomocí 
generátoru na elektrickou energii. Podle konstrukce dělíme vodní elektrárny na průtočné, akumulační, 
přílivové, derivační a přečerpávací. Výhodou zejména přečerpávacích a akumulačních vodních elektráren 
je jejich schopnost běžet v libovolných dobách podle potřeby. A tím je možné je využívat pro 
vyrovnávání energetických špiček. Nevýhodou akumulačních a přečerpávacích vodních elektráren je 
nutnost budování velkých přehrad nebo nádrží.  

 

12. Praktická část 

Ceny za přenos jsou stanovené dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.9/2009 ze 
dne 21. prosince 2009, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.  

Velkoodběratelů jsou nabídnuty individuální ceny na základě jejích diagramu spotřeby elektrické energie 
a cen silové elektrické energie v jednotlivých časových pásmech. Pro maloodběratele také platí tyto 
cenová rozhodnutí. Maloodběratelé si volí svůj individuální tarif od svého distributora. Zákazník odebírá 
elektrickou energií ve dvou tarifech: 

- Nízký tarif – 20:00-8:00 hodin v pracovní dny, 0:00-24:00 o víkendech tj. o sobotách a nedělích   

- Vysoký tarif  8:00-20:00 hodiny přes pracovní den 

Výpočet nedodané elektrické energie se skládá: 

- Ocenění objemu nedodané energie za dobu časové ztráty v důsledku vypnutí vedení pro práce 
bez napětí 

- Ocenění za nepřenesenou elektrickou energií 

 

12.1 Výpočet celkové nedodané elektrické energie po dobu 1 hodiny 

Na vedení VN 22kV jsou připojení 2 velkoodběratelé a 190 maloodběratelů. S celkového nedodaného 
výkonu rozdělím poměrem na 1. velkoodběratel 50%, 2. velkoodběratel 20% a 30% maloodběratelé. 

MWhW

WhW

W

tIUW

456,0

25,456118

195,012231003

cos3

=
=

××××=

××××= ϕ
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12.2 Výpočet nedodané energie velkoodběratelům   

Servisní práce se provádějí přes den od 8:00-14:00. Pro výpočty budeme používat vysoký tarif. Cena za 
přenos se liší u jednotlivých zákazníků na základě jejích volby platby. A to zdali bude platit za 
rezervovanou kapacitu nebo vyšší plat za přenos elektrické energie.  

Velkoodběratel č. 1 

MWhW

WhW

W

tIUW

228,0

12,228059

195,06231003

cos3

=
=

××××=

××××= ϕ

 

 

Tab. 12.1 Cenové vyhodnocení 

Celková cena za nedodanou energií zákazníkovi č. 1 

Nedodaná energie (MWh) Cena (Kč) 

0,228 803,69 

 

Velkoodběratel č. 2 

MWhW

WhW

W

tIUW

091,0

65,91223

195,04,2231003

cos3

=
=

××××=

××××= ϕ

 

Tab. 12.2 Cenové vyhodnocení 

Celková cena za nedodanou energií zákazníkovi č. 2 

Nedodaná energie (MWh) Cena (Kč) 

0,091 631,08 
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12.3 Výpočet nedodané elektrické energie maloodběratelům 

Servisní práce jsou prováděné v době od 8:00-14:00. V tomto časovém úseku převládá maloodběr 
podnikatelů nad odběrem domácností. Pro výpočet jsme si zadali odběr v MWh, který je dán průměrem 
ročního odběru rozdělených do jednotlivých tarifů. Je to tedy orientační hodnota, která realizuje možný 
reálný odběr. 

 

12.3.1 Výpočet celkové nedodané elektrické energie maloodběratelům 

MWhW

WhW

W

tIUW

136,0

47,136835

195,06,3231003

cos3

=
=

××××=

××××= ϕ

 

 

Celkový odběr  

100%        0,1368MWh 

Maloodběr podnikatelů (MOP) 

65%        0,0884MWh 

Maloodběr domácností (MOO) 

35%        0,0484MWh 

 

12.3.2 Výpočet nedodané elektrické energie MOP 

Z distribuční trafostanice, je napájeno 190 odběratelů z nich 40 odebírají elektrickou energii pro 
podnikání. Rozdělení dle distribučních sazeb v poměru 15% Standard C01d, 20% Standard C02d, 40% 
Akumulace8 C025d a 25% Přímotop C45d. 

Tab. 12.3 Rozdělení distribučních sazeb 

Produkt roku 2010 
Odpovídající distribuční 

sazba 
Spotřeba elektrické 

energie kWh 

Standard C01d 13,26 

Standard C02d 17,68 

Akumulace 8 C25d 35,36 

Přímotop C45d 22,1 

Celkem  88,4 

Výpočet pro jednotlivé distribuční sazby je uveden v příloze č. 4 
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Tab. 12.4 Cenové vyhodnocení 

Produkt roku 2010 
Odpovídající distribuční 

sazba 
Nedodaná energie 

(MWh) 
Cena (Kč) 

Standard C01d 0,01326 56,41 

Standard C02d 0,01768 66,46 

Akumulace 8 C25d 0,03536 130,39 

Přímotop C45d 0,0221 50,99 

Celkem  0,0884 304,25 

 

12.3.3 Výpočet nedodané elektrické energie MOO  

Vedení VN je transformováno na přes distribuční trafostanice na vedení NN. Na vedení NN je 
napojeno 150 odběratelů, kteří odebírají elektrickou energii pro domácnost. Rozdělení dle distribučních 
sazeb v poměru 10% Standard D01d, 25% Standard D02d, 40% Akumulace8 D25d a 25% Přímotop 
D45d. 

Tab. 12.5 Rozdělení distribučních sazeb 

Produkt roku 2010 
Odpovídající distribuční 

sazba 
Spotřeba elektrické 

energie kWh 

Standard D01d 4,84 

Standard D02d 12,1 

Akumulace 8 D25d 19,36 

Přímotop D45d 12,1 

Celkem  48,4 

Výpočet pro jednotlivé distribuční sazby je uveden v příloze č. 5  
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Tab. 12.6 Cenové vyhodnocení 

Produkt roku 2010 
Odpovídající distribuční 

sazba 
Nedodaná energie 

(MWh) 
Cena (Kč) 

Standard D01d 0,00484 22,94 

Standard D02d 0,0121 48,48 

Akumulace 8 D25d 0,01936 89,3 

Přímotop D45d 0,0121 31,87 

Celkem  0,0884 192,59 

 

12.4 Vypočtená celková cena za nedodanou elektrickou energii  

V celkové ceně je zahrnuta pevná cena za měsíc, ale není zde zahrnuta daň za elektrickou energii u 
MOP a MOO dle zvolené distribuční sazby. U velkoodběratelů dle kW rezervované kapacity. Tyto platby 
jsou stále bez ohledu na spotřebu elektrické energie. V ceně 2104,39 Kč není zahrnutá ztráta v peněžních 
jednotkách, která vznikla konečným zákazníkům s přerušení dodávky elektřiny. Ztráta sociální a náklady 
s přerušení posuzované z hlediska zákazníku lze velmi obtížně vyčíslit. Vyčíslení se provádí získáním 
informací od odběratelů formou dotazníku. V dotazníku jsou otázky, na kolik si zákazník cení jednotlivé 
denní doby a roční z hlediska nedodávky elektrické energie. Po vyhodnocení si dodavatel elektrické 
energie získá informace o potřebách konečných odběratelů z hlediska dodávky elektrické energie. 
Z těchto získaných údajů, lze vytvořit ekonomický plán údržbových prací na vedení elektrické energie. 
Tento způsob není moc často používaný, protože je časově a finančně nákladný. Ekonomické ztráty lze 
nejpřesněji vyčíslit až po vzniků neplánovaného vypnutí elektrické energie. 

Celková cena za nedodanou energií 0,456 MWh je 2104,39 Kč. 

Tab.12.7 Rozložení celkové ceny za nedodanou 0,456 MWh energií 

Distribuce Obchod Odběratel 

 Přenos [Kč] Ostatní služby [Kč] Silová elektřina [K č] 

Velkoodběr 621,97 124,97 812,8 

Maoodběr podnikatelů 133,21 28,86 171,04 

Maoodběr domácností 88,08 18,95 104,51 

Celkem 843,26 172,78 1088,35 
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Obr. 12.1 Rozložení celkové ceny za nedodanou energii odběratelům 

 

 

13. Standard plynulosti přenosu a distribuce elektrické energie 

Standardem plynulosti přenosu nebo distribuce elektrické energie je splnění hodnot ukazatelů přenosu 
nebo distribuce elektrické energie. Tyto standardy jsou součásti vyhlášky ERÚ o kvalitě dodávek 
elektřiny a souvisejících služeb v Elektroenergetice. Vyhláška stanovuje obecné standardy, které sloučí 
k porovnáváním provozovatelů distribučních soustav. Obecné standardy distribuce elektrické energie 
tvoří tři ukazatele a to četnost přerušení zákazníka dané hladiny napětí (Vzr. č. 13.1), doba trvaní 
přerušení zákazníka dané hladiny napětí (Vzr. č. 13.2) a průměrné přerušení zákazníka dané hladiny 
napětí (Vzr. č. 13.3). 
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Kde: 

njh  celkový počet zákazníku napájených z dané napěťové hladiny postižených přerušením 
distribuce události „j“ vzniklou na hladině „h“ a napěťových hladinách nadřazených napěťové 
hladině „h“, 

Nsh celkový počet zákazníků napájených přímo z dané napěťové hladiny, 

tjh  střední doba trvání přerušení skupiny zákazníku postižených události „j“ vzniklé na hladině „h“ 
a na napěťových hladinách nadřazených napěťové hladině „h“. 

Prostřednictvím ukazatelů se vyhodnocuje spolehlivost dodávky elektrické energie zákazníků. 
Distributor je povinen vypočítat ročně obecné standardy kvality distribuce elektrické energie, dle postupu 
uvedeného ve vyhlášce 540/ 2005 Sb. Dle vyhlášky musí provozovatel distribuční soustavy vykazovat 
dodržení těchto standardu plynulosti distribuce elektrické energie.  Za přerušení dodávky elektrické 
energie považujeme dobu delší než 3 minuty. Po porovnání s údaji v předchozím roce zasílá ERÚ do 
31.12 kalendářního roku dosažené výsledky. 

  

14. Ekonomické porovnání servisních prácí  na VN 

Ekonomické porovnávání servisních prací budeme porovnávat několik typů nákladů. Pro provedení 
výpočtu budeme porovnávat tyto náklady: 

- Náklady na pracovníky, kteří provádějí ohlášení a oznámení o nedodání elektrické energie. 

- Náklady na pracovníky, kteří provádějí práce potřebné k zajištění stavu bez napětí na vedení VN. 

- Náklady na pracovníky, kteří provádějí vlastní servisní práce. 

- Množství a finanční ocenění nedodané elektrické energie konečnému zákazníkovi z důvodu 
vypnutí vedení VN  a rozdělení ceny za přenos a obchod s elektřinou. 

- Materiály použité na různé typy servisních prací (práce pod napětím, práce bez napětí) 

 

14.1 Náklady při výměně UO, formou prací pod napětím 

Náklady na výměně úsekového odpojovače, jsou složeny skladba práce její časové náročnosti a 
použitých materiálů. Skladba úkonů a jejich časová náročnost je uvedena v příloze č. 6. Časová náročnost 
je přibližná, protože doba trvaní úkonů nelze přesně vyjádřit. 
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Tab. 14.1 Celkové náklady při výměně UO 

Celkové náklady na výměnu UO pod napětí po dobu 13,5 hod (Kč) 

Práce 67,5 hod 5 
pracovníků 

94 500 

Materiál 39 234,44 

ZRP 2 113,20 

Celkem 135 847,64 

 

14.2 Náklady při výměně UO, formou prací bez napětí 

Náklady při výměně úsekového odpojovače, jsou složeny ze skladby práce její časové náročnosti a 
použitých materiálů. Skladba práce je rozdělena do 2 části a to: 

1. Skladba a časová náročnost úkonů potřebných k zajištění bez napěťového stavu 

2. Skladba, časová náročnost a materiálů použitých k výměně úsekového odpojovače 

V příloze č. 7 je uvedená skladba a časová náročnost úkonů potřebných k zajištění bez napěťového stavu. 
Tuto činnost provádějí 2 pracovníci. V příloze č. 8 jsou uvedeny materiály a celková časová náročnost 
potřebná pro výměnu úsekového odpínače. Časová náročnost všech úkonů je přibližná, protože doba 
trvaní úkonů nelze přesně vyjádřit. 

Tab. 14.2 Celkové náklady při výměně UO 

Celkové náklady na výměnu UO bez napětí po dobu 8 hod (Kč) 

Práce 5 pracovníků 40 hod 28 000 

Materiál 39 281,10 

Cena za nedodanou energie 
3,648 MWh 

16 835,12 

Zajištění pracoviště 2 
pracovnicí 8 hodin 

5 200 

Celkem Kč 89 316,22 
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14.3 Porovnání nákladů na servisní práce prováděné při výměně UO 

V Tab. 14.3 jsou přehledně zapsány náklady pro práci formou práce pod napětím a práce bez napětí. 
Můžeme porovnat jednotlivé části nákladů a to práci, materiál, ZRP, cenu nedodaní a zajištění pracoviště. 
Cena materiálu se příliš neliší, protože jsou použity stejné komponenty. Cena práce se liší, razantně je to 
způsobenou cenou práce pracovníka, která je při PPN až desetinásobně vyšší než u práce bez napětí. 
Celkový rozdíl ceny mezi oběma způsoby je 46 531,42 Kč. 

Tab. 14.3 Porovnávání nákladů při výměně UO 

 Práce pod napětím (K č) Práce bez napětí (K č) 

Práce 94 500 28 000 

Materiál 39 234,44 39 281,10 

ZRP 2 113,20 0 

Cena za nedodanou energie 0 16 835,12 

Zajištění pracoviště 0 5 200,00 

Celkem 135 847,64 89 316,22 

  

14.4 Rozdělení celkové ceny za nedodání elektrické energie při výměně UO 

Při výměně UO, bylo vedení VN vypnuto po dobu 8 hodin. Tím bylo způsobeno omezení dodávky 
elektrické energie po stejnou dobu. Za tuto dobu nebyla dodána elektrická energie o hodnotě 3,684 MWh. 
Tato cena je složená z ceny za distribucí elektrické energie a ceny obchodní. Vypnutím elektrické energie, 
ale nevznikne obchodníkovi ztráta ve vypočtené výši ceny silové elektřiny, ale pouze rozdíl mezí nákupní 
a prodejní cenou. Tento rozdíl je stanovený výškou obchodní marže mezi nákupem elektrické energie a 
jejím prodejem. Tento rozdíl se značně liší podle konkrétní denní hodiny, ročního období a podobně a 
činí cca 10% z celkové částky oceněné nedodané energie. 

Tab. 14.4 Rozdělení celkové ceny nedodané elektrické energie za dobu 8 hodin 

Kategorie odběratelé Distribuce Výrobce  Obchod  

Velkoodběr 5 975,52 6 502,4 650,24 

Maoodběr podnikatelů 1 296,56 1368,32 136,83 

Maoodběr domácností 856,64 835,08 83,50 

Celkem 8 128,72 8 705,8 870,58 
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Obr. 14.1 Rozdělení celkové ceny za elektrickou energii mezi platby za distribuci a obchod 

 

15. Závěr 

Z dostupných údajů jsem provedl ekonomický rozbor nákladů spojených se servisní činnosti na vedení 
VN. V této bakalářská práce se vyskytují orientační čísla, proto mohou být některé údaje zkreslené. Pro 
cenové ohodnocení jsem použil cenová rozhodnutí ERÚ a pro odběratele jsem použil ceníky Skupiny 
ČEZ a.s., který je jeden z největších distributorů elektrické energie u nás. Z dostupných dat jsem došel 
k závěrům: 

- Cena za výměnu úsekového odpojovače formou prací pod napětím je 135 847,64 Kč. 

- Cena za výměnu úsekového odpojovače formou prací bez napětí je 89 316,22 Kč. 

- Cena prací pod napětím je o 46 531,42 Kč vyšší než stejná práce provedená na vypnutém a 
zajištěném vedení VN. 

- Nedodaná 0,456 MWh elektrická energie byla vypočtená na  2 104,39Kč. Při nedodané 1 MWh 
elektrické energie byla vypočtená na 4 614,89 Kč. 

- Po dobu práce 8 hod na výměně úsekového odpojovače je cena za nedodané elektrické energie 
16 835,12 Kč. 

-  Při rozboru ceny za nedodanou 0,456 MWh energii je patrné, že největší podíl na odběru 
elektrické energie má: 

a. Kategorie velkoodběratelů    1 434,77 Kč 

b. Kategorie maloodběr podnikatelů      304,25 Kč  

c. Kategorie maloodběr domácností      192,59 Kč 



27 

 

 

- Prací pod napětím se zvětšuje soustavnost dodávky elektřiny zákazníkům. 

- Práce pod napětím volíme v případech: 

a. Provádění technologicky méně náročných prací, kde vyčíslitelný finanční 
rozdíl mezi prací pod napětím a prací na vypnutém zařízení není velký, 
popřípadě žádný. 

b. Připojení nových odběrných míst kde konečný zákazník potřebuje dodávku 
elektrické energie v co nejbližším termínu a nechce čekat na ohlášené 
vypínání určené zákonem. 

c. Provádění údržbových činností na hladině VN. 

d. Provádění prací na vedeních, kde vypnutí nelze provést z důvodu častého 
omezování dodávky elektrické energie z důvodů poruch, rekonstrukcí, apod. 

e. Provádění prací, kdy cena celkové nedodané elektrické energie překročí 
náklady na vlastní realizace práce. 

 

- Práce bez napětí volíme v případech: 

a. Provádění prácí ,které nelze provést metodou PPN VN  

b. Provádění technologicky náročných činností na hladině VN  

c. Provádět práce na vedení v dobu, kdy odběratel má minimální odběr 
elektrické energie   

d. Komplexní řešení oprav, údržbových činností, akcí investičního a stavebního 
charakteru. 

- Kombinaci práce pod a bez napětí volíme v případech: 

a. Kdy jsou práce rozsáhlejší, a omezení dodávek elektrické energie by bylo 
dlouhodobé. 

b. Když se snažíme zefektivnit a zrychlit servisní práce.  
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