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Předmětem projektu je:  
 
 Nákres zapojení 60 kusů fotovoltaických modulů:  CSI CS6P 230 230 Wp do přípojky nn, 

situační schéma umístění a popisu objektu, rozvržení FV generátoru na střešních 

prostorách, technické místnosti a jímací soustavy včetně doplňujících schémat.   
 Nákres situačního plánu FVE, nosných konstrukcí, uzemnění a pospojování. 
 schéma návrhu konstrukcí; 

 blokové schéma FV systému; 

 jednopólové schéma FV systému; 

 schéma zapojení; 
 
Obsah projektu: 
 Technická zpráva 
 Protokol o určení vnějších vlivů 
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7. Závěr 
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1. Základní údaje 
 
A. Popis zařízení 
 

Projekt řeší instalaci a zapojení fotovoltaické výrobny elektrické energie umístěné na střešních 

prostorách zděné budovy restaurace na koupališti (dále jen „objekt“), Objekt budovy restaurace na 

koupališti se nachází v odlehlé části obce Vřesina u Hlučína, na ulici Sportovní 326/1, číslo 

parcelní: 831/5, katastrální území: Vřesina u Opavy - 786 691, okres: Opava 
Instalace o celkovém instalovaném výkonu 14 kW (13,8 kW).  Celkově bude nainstalováno 60 kusů 

panelů CSI CS6P 230 230 Wp. Výrobna elektrické energie bude připojena k distribuční síti ČEZ 

distribuce, a.s. v režimu „zeleného bonusu“. 
 
Použité podklady  
Katastrální mapa 
Podklady od uživatele 
Podklady technologické části. 
Normy EN, ČSN 
Stanovisko ČEZ distribuce, a.s. 
 
Platnost projektu: 
S ohledem na vývoj norem je platnost projektu 2 roky. Každá změna této projektové dokumentace, 
plynoucí z nových požadavků odběratele, která se vyskytne i během montáže a která má za 

následek změny montážních dispozic proti projektu, musí být samostatně objednány. 
 
B. Technické údaje 

 
V rámci instalace budou použity tyto soustavy: 

 
3/PEN - 400/230V  AC50Hz   TN-C 
3/N/PE - 400/230V  AC50Hz   TN-S 
3/N/PE - 400/230V  AC50Hz   TN-C-S 
L+/PE - 500 - 800V DC 

 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41: 
 

a) Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
 ochrana izolací živých částí 
 ochrana kryty nebo přepážkami 

b) Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
 samočinným odpojením od zdroje 
 doplňující pospojováním 

 
 
 
 
 



Pospojování: 
Hlavní pospojování je součástí stávající elektroinstalace v objektu. 
Doplňující pospojování bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. 

 
Ekvipotenciální pospojování: 
Vně objektu bude instalována na omítce ekvipotenciální přípojnice k vyrovnání potenciálu. Do této 

přípojnice budou svedeny odvodní vodiče z přepěťových ochran a odvodní vodiče HVI, umístěné 

na střešních prostorách objektu.  
 
Připojení na zařízení uzemnění: 
Stávající zemnící soustava je vyhotovena jako základový zemnič. Na objektu byla provedena 

doplňující zemnící soustava jako strojený zemnič, okolo celého objektu plochým vodičem FeZn 30 

x 4 mm. Tento vodič je uložen ve výkopu 300 x 700. Svod z jímací soustavy na zemnící soustavu 

proveden vodičem HVI, který je připojen na zkušební svorku SZ a z této svorky pokračuje svod 

vodičem FeZn Ø 8 mm na zemnící soustavu. Spoje mezi svodem a zemničem jsou provedeny 
univerzální svorkou US. Při průniku vlhkosti do spojů vzniká koroze, která velmi závažným 

způsobem narušuje celkový odpor zemnící soustavy, proto jsou veškeré spoje natřeny speciálním 

izolačním asfaltem pro zajištění kvalitní izolace spojů a tím zaručení odporu celé soustavy 

v předepsaných mezích. Odpor celé soustavy je < 1,5 Ω. Celkové provedení musí odpovídat 

ČSN 62305. Celkový odpor jímací soustavy nesmí překročit hranici 2 Ω. 
 
Výkonová bilance:  
60 x fotovoltaický panel, každý o špičkovém výkonu 230 Wp. Celkový instalovaný výkon 13,8 kW 
(DC). Hodnota v předávacím místě na AC straně střídače nebude vyšší než 13 kW. Jmenovité 

napětí v předávacím místě nn 0,4 kV. 
 

C. Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 -3 
SLOŽENÍ KOMISE 

   Souhlas  

                                                                                                                   s rozhodnutím 

Předseda:  Pavel Pašek 

  revizní technik         …………………………………….. 

                                      

Členové: Roman Piskala 

  projektant el. zařízení        …………………………………….. 
      

  Bc. Jakub Vilkus 

  student VŠB - TUO        …………………………………….. 

 

 
 
 
 



PODKLADY PROVOZOVATELE 
 
 

Podklady provozovatele 
 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby. Datum: Leden 2011 
 Projekt elektroinstalace objektu FVE 14 kW 

Autor projektu: Bc. Jakub Vilkus, Datum:  Leden 2011 
 

Místní šetření 
Prohlídka objektu s investorem stavby včetně informace od investora o technologickém 
vybavení a používání. Řešení detailů s projektanty stavební části. 
 
Použité normy 
 ČSN 33 2000-3 Elektrická zařízení, část 3: Stanovení základních charakteristik 
 ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy, část 4, Kapitola 41: Ochrana před 

úrazem el. proudem 
 ČSN 33 2000-4-482 Elektrická zařízení, část 4: Bezpečnost 
 ČSN 33 2000-5-51 Elektrická instalace budov, část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení 
 

Požárně bezpečnostní řešení stavby 
Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracoval v souladu s ustanovením  
§ 46 odst. 1 stavebního zákona inženýr popř. technik autorizovaný pro specializaci požární 
bezpečnost staveb podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požárně 
bezpečnostní řešení stavby musí zpracovatel opatřit vlastnoručním podpisem a otiskem 
razítka se státním znakem České republiky. 
 
 
Únikové cesty 
Úniková cesta ze střešních prostor po žebříku a z technické místnosti dveřmi přes hlavní  
chodbu. 

 
Počet osob a jejich elektrotechnické znalosti 
Na střešních prostorách a v technické místnosti se budou pohybovat max. 3 osoby, 
provádějící odečet z měřícího zařízení a údržbu FVS jejichž úroveň elektrotechnických 
znalostí je min. na úrovni dle §4 vyhl. 50 Sb. 
 
Evidence přístupu 
Je vhodné evidovat přístupy veškerých osob a jejich činnost. 

 
Hasící zařízení 
Ve vytypovaných místech jsou instalované také ruční plynové hasicí přístroje. 

 
 
ROZHODNUTÍ KOMISE 

Ve smyslu ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 komise určila v uvedených částech FVS 
14 kW  uvedeném v tomto protokolu vnější vlivy takto: 
 
 
 



Prostor Serverovny 
 

Přiřazení vlivů prostředí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
 
Prostory s hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 512.2.4  
ČSN 33 2000-5-51 

 
Dotčené prostory:  
 vnitřní – prostory normální 
 venkovní prostory – prostory nebezpečné (AB3, AQ2, BC3), zvlášť nebezpečné (AD2) 

 
Rozhodnutí komise 
Komise stanovila vnější vlivy v jednotlivých prostorech podle současného  
využívání, technologického vybavení a prováděné činnosti v daných objektech.  
Určení vychází ze srovnání podmínek provozu s podmínkami ČSN 33 2000-3 a  
ČSN 33 2000-5-51 ed.2. 
Při změnách využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází 
ke změnám – ČSN 33 2000-3 čl. 320N3. 

 
 

Dne: ……………………………………                Předseda komise: ……………………………………………… 
                             Pavel Pašek 
  
                       Revizní technik 
                                   
POPIS VNĚJŠÍCH VLIVŮ 

1. Prostředí s povahou Výskyt, tř. vněj. vlivu 

1.1 Teplota okolí AA 
vnitřní:AA5 

venkovní:AA3, AA4 

1.2 Atmosférické podmínky v okolí AB 
vnitřní: AB5 

vnější: AB3, AB5 

1.3 Nadmořská výška AC vnitřní/vnější: AC1 

1.4 Výskyt vody AD 
vnitřní:AD1 

vnější: AD2 

1.5 Výskyt cizích pevných těles AE vnitřní/vnější: AE1 

1.6 Výskyt koroze nebo znečišťujících látek AF vnitřní/vnější: AF1 

1.7 Ráz AG vnitřní/vnější: AG1 

1.8 Vibrace AH vnitřní/vnější: AH1 

1.9 Výskyt rostlinstva nebo plísní AK AK1 

1.10 Výskyt živočichů AL AL1 

1.11 Elektromag., elektrostat. nebo ioniz. působení AM AM1 

1.12 Sluneční záření AN AN3 

1.13 Seismické účinky AP AP1 

1.14 Bouřková činnost AQ AQ2 

1.15 Pohyb vzduchu AR vnitřní: AR1 

1.16 Vítr AS vnější: AS1 



2. Využití s povahou Výskyt, tř. vněj vlivu 

2.1 Schopnost osob BA vnitřní/vnější:  BA1, BA4 

2.2 Dotyk osob s potenciálem země BC 
vnitřní: BC1 

vnější:BC3 

2.3 Podmínky uniku v případě nebezpečí BD BD1 

2.4 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE BE1 

3. Konstrukce budov s povahou Výskyt tř. vněj. vlivu 

3.1 Stavební materiály CA CA1 

3.2 Konstrukce budovy CB CB1 

3.3 Vnější vlivy mimo rámec kapitoly 32 ČSN 33 2000-3 ---------- nevyskytují se 

3.4 
Soupis vnějších vlivů, které nejsou dle čl. 512.2.4 

ČSN 33 2000-5-51 NEBEZPEČNÉ 
---------- CA2 

 
 
D. Použité normy: 
 
Dokumentace odpovídá následujícím normám: 
ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-481, ČSN 33 2000-5-51 ed.2,  
ČSN 33-2000-5-523 ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 62305 - 1 až 4, TNI 34 1390,  
ČSN 33 2000-7-712 
 
Projektová dokumentace odpovídá následujícím předpisům: 
1. Zákon č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
2. Vyhláška č. 81/2010 kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení 

k elektrizační soustavě. 
3. Vyhláška č. 41/2010 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. 
4. Podmínky připojení k distribuční síti PDS ČEZ Distribuce, a.s (PPDS) 
5. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Popis systému FVE 
Umístění : 

Na střešních prostorách zděné budovy restaurace na koupališti (dále jen „objekt“), nacházející 

se v odlehlé části obce Vřesina u Hlučína, na ulici Sportovní 326/1, číslo parcelní: 831/5, katastrální 

území: Vřesina u Opavy - 786 691, okres: Opava 
Instalace o celkovém instalovaném výkonu 14 kW (13,8 kW).  Celkově bude nainstalováno 60 kusů 
panelů CSI CS6P 230 230 Wp. 
Nosné konstrukce : 

Moduly budou ukotveny na Al konstrukci značky Schletter na zelenou střechu. Vlastní 

konstrukce pro FV moduly budou ke střešním prostorám uchyceny ocelovými šrouby Kombivrut 

M10/150 přes falcované plechy do dřevěného podkladu. Kotvící šrouby jsou opatřeny těsněním 

EPDM, které zabraňuje průniku vody do střechy a také je odolné vůči UV záření. Celá nosná 

konstrukce bude opatřena zavětrovacími prvky, které budou sloužit ke zpevnění nosné 

konstrukce, tyto prvky budou v provedení ocelových lanek. FV moduly budou na nosné konstrukci 

připevněny pomocí modulových svorek. 

DC strana střídače : 
Fotovoltaické moduly zapojeny do čtyř sériových větví, z nichž budou vždy dvě zapojeny paralelně 

na daný vstup střídače.  Smyčky budou připojeny do stringové rozvodnice STR s krytím IP65  ve 

kterých budou příslušné sériové větve FV panelů odjištěny pojistkami PF10 10A, které budou 
umístěné v dvoupólových pojistkových odpínačích FU1.1 - FU1.4 - OPV 10/2 a bude zde 
provedena ochrana proti bleskovému proudu svodiči bleskového proudu WEIDMUELLER 

PU I 2+1 700 V/ 12,5 kA / T1 (10/350 μs).  
Tyto větve budou nataženy vodiči DRAKAFLEX SUNBETAX  4 mm2.  Stringová rozvodnice STR 
bude umístěna na Al konstrukci. V rozvodnici STR budou smyčky připojeny na svorkovnice 
RS_X1,2+ a RS_X1,2- o správné polaritě potenciálu a z každé svorkovnice povedou vodiče 
DRAKAFLEX SUNBETAX 4 mm2 do DC rozvodnice RDC , která je umístěná v technické místnosti 
v objektu. V rozvodnici RDC budou vodiče DRAKAFLEX SUNBETAX  4 mm2, zapojeny na 
svorkovnice RS_X3,4+ a RS_X3,4-. V této rozvodnici bude provedena ochrana proti možnému 

naindukovanému bleskovému výboji svodiči přepětí WEIDMUELLER PU II 3 385 V / 40 kA / T2 
(8/25 μs). 
Střídač : 

Ze svorkovnic RS_X3,4+ a RS_X3,4-, povedou kabely DRAKAFLEX SUNBETAX 4 mm2 na 
svorky do příslušných MPPT vstupů střídače Power - One Aurora 12,5 OUTD-S. Počet zapojených 

vstupů bude: 4 vodiče+, vodiče -. Každý střídač Power - One Aurora 12,5 OUTD-S má dva nezávislé 

MPPT vstupy, které jsou umístěny na DC neboli vstupní straně střídače Power One Aurora 12,5 

OUTD-S. Střídače Power One Aurora 12,5 OUTD-S mají na vstupu integrovanou ochrana 

elektronických zařízení - svodiči přepětí C+D. Tatáž ochrana je integrována na výstupu tohoto 

střídače. Střídač je vybaven DC vypínačem. Střídač je také umístěn v technické místnosti.  
AC strana střídače : 

Na AC straně neboli výstupu střídače Power One Aurora 12,5 OUTD-S bude připojen kabel  
CYKY-J 5 x 4 mm2, který odvede výstupní výkon do rozvodnice RAC, která je umístěná v technické 

místnosti v objektu. Tento kabel bude odjištěn třífázovým jističem FA.1 - OEZ - LPN 20B/3 a bude 
připojen na přívodní sběrnici AC rozvodnice RAC. Z této sběrnice bude napojen vodiči CYA 3 x 1 x 
4 mm2 třífázový stykač KM.1 OEZ - RSI 25-40/A230-M, zde se nachází rozpadové místo FVS. Cívka 

třífázového stykače KM.1 OEZ - RSI 25-40/A230-M je závislá na stavu napěťové ochrany Elko EP -



HRN 43-N a frekvenční ochrany Lovato PMF 20. Tyto ochrany jsou napájené z distribuční sítě PDS 
kabelem CYKY - J 3 x 1,5 mm2, který je odjištěn jističem FA.2 - OEZ - LPN 6B/1.  
Tyto ochrany hlídají změny napětí a frekvence fotovoltaického systému. Pokud dojde k překročení 

nastavených, povolených hodnot dle PDS, ochrany přeruší napájecí obvod stykače a tím se 

rozepnou jeho hlavní proudovodné kontakty a dojde k odpojení elektrárny od DS ČEZ 

Distribuce, a.s. Při srovnání hodnot se FV elektrárna opět připojí k DS. Ochrany musí být nastaveny 

dle PDS viz. „Protokol o nastavení ochran“. Stykač je rozpadové místo FVS. 
V RAC je provedena ochrana proti bleskovému proudu z DS svodiči bleskového proudu 

WEIDMUELLER PU I 3 280 V/12,5 kA / T1+T2 (10/350 μs). 
Za stykačem OEZ - RSI 25-40/A230-M bude napojen vodiči CYA 3 x 1 x 4 mm2 cejchovaný 

elektroměr vyrobené energie z fotovoltaického systému. Elektroměr AMT B03 3 x 400/230V 60A.  
Tento elektroměr bude sloužit k fakturaci vyrobené elektřiny a bude ve vlastnictví Výrobce. 
Odvod z elektroměru Elektroměr AMT B03 je proveden kabelem  CYKY-J 5 x 4 mm2, který je 

odjištěn třífázovým jističem FA.3 - OEZ - LPN 25B/3, který je umístěn ve stávající rozvodnici RH+RE. 
Tento jistič je hlavním spínacím místem FVS. 

V této rozvodnici se nacházejí spínací, jistící a ochranné prvky spotřebičů v objektu a měřící 

zařízení spotřebované elektrické energie pro přímé měření, který bude vyměněn za čtyřkvadrantní 

model Landis+Gyr ZMD 300, který bude měřit spotřebu objektu a zároveň přebytky FVS. Je 

vybaven GSM modemem a spolu s ním bude ve vazbě instalován hromadný dálkový odečet dat 
HDO. Stykač KM.2 OEZ - RSI 25-40/A230-M bude ovládán pomocí HDO, díky kterému může PDS 

výrobnu odpojit od DS.  
Tento elektroměr zajistí PDS a bude v jeho vlastnictví. Tato část rozvodnice RH+RE je uložena 

samostatně za přepážkou a bude plombována. Vstup do těchto prostor pouze pro pracovníky 

ČEZ Měření s.r.o. V této části se také nachází hlavní jistič objektu FA.5 50B/3.  
Přípojka k DS : 

Přípojka délky 5 m z hlavního jističe FA.5 50B/3 je provedena kabelem CYKY-J 4 x 16 
mm2, který je připojen na sekundární svorky pojistkového spodku SP00 osazeném pojistkami 

PN000 80 A gG, který je umístěn v pilířové skříni PS. Pojistková skříň i s vybavením je ve vlastnictví 

objektu Výrobce. Hranice vlastnictví mezi Výrobcem a PDS ČEZ Distribuce, a.s. se nachází na 

primárních svorkách pojistkového spodku SP00. Na tyto svorky je připojen zdvojený vodič 2 x 

AYKY-J 4 x 35 mm2 v délce 223 m, který je již součástí DS ČEZ Distribuce, a.s. a je přiveden 

z pilířové skříně SR 301. 
   
Vyrobená energie bude spotřebovávat samotný objekt a přebytky budou směřovat do DS PDS ČEZ 

Distribuce, a.s. 
Bude použit režim “Zelený bonus“ - dodávka přebytků energie z FVS do DS. Navržený systém je 

v souladu s technickými doporučeními a podmínkami na rozhraní mezi fotovoltaickým systémem a 
distribuční sítí dle ČSN EN 61727. 
 
Ochranu distribuční sítě zajišťují obvody nadpěťové, podpěťové ochrany Elko EP -HRN 43-N a 
nadfrekvenční a podfrekvenční ochrany Lovato PMF 20. Tyto ochrany musí být nastaveny dle 
požadavků PDS. O nastavení musí být vyhotoven “Protokol o nastavení ochran”.  
 
 
 
 



3. Popis použitých FV modulů 
 

Fotovoltaické moduly série CSI CS6P 230 230 Wp 
 

Fotovoltaické moduly série CS6P 230 jsou vyvinuté pro technologie výroby elektrického proudu s 
použitím polykrystalických křemíkových solárních článků, které díky své vysoké kvalitě a velkému 
energetickému výnosu spolu s nízkou tolerancí výkonu tvoří profesionální solární článek s vysokým 
energetickým ziskem. Díky účinnosti cca. 14,17 % Vám moduly série CS6P 230 poskytnou 
vysokou efektivitu přeměny slunečního záření na energii. 

 
Složení:  

-

 60 článků – polykrystalických   

-

 Vysoko transparentní, teplotně stabilní a tvrzené sklo  

-

 Lehký, eloxovaný Al rám  

-

 Vysoká efektivita za provozu  

-

 Připojovací konektory MC4 ‐ IP 65 s ochranou proti záměně 
polarity  

 
Záruky:  

-

 Záruka na výkon: 25 let / 88 % maximálního výkonu  
                                                 
                                                                

 
Označení dle výkonu   CS6P 230 

Špičkový výkon   PMAX = 230 Wp 

Optimální provozní napětí  UMP =29,9 V 

Optimální provozní proudu  IMP =7,68 A 
Napětí naprázdno   UOC =36,8 V 

Proud nakrátko   Isc = 8,34 A 

Teplotní koeficient   TPMAX = -0,45 %/°C 

Teplotní koeficient   TUOC = -0,35 %/°C 

Teplotní koeficient   TIsc = 0,060 %/°C 
Optimální teplota modulu  NOCT = 45°C 

Max. systémové napětí   UMAX = 1000 V  

Výkonová tolerance   ±5 W 

Váha     m = 18,5 kg 

Rozměry    d x š x v = 1642 mm x 994 mm x 40 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Popis invertoru Power One 
 

Aurora 12,5 OUTD 
 

Vstupní údaje 
Nominální  výkon DC 13 kW 
Max. doporučený výkon DC 14,3 kW 
Rozsah napětí MPPT 360-750 V DC 
Počet nezávislých MPPT kanálů 2 
Max. vstupní napětí (při 1000W/m2/-10°C naprázdno)       850 V DC  
Max. vstupní výkon pro 1 MPPT 8 kW 
Max. proud DC pro 1 MPPT 18-22 A 
Ochrana na vstupu 
Ochrana před přepólováním ano 
Varistory na straně DC 4 (2 pro každý MPPT) 
Kontrola izolace FV pole Ve shodě s VDE 0126-1-1 
Výstupní údaje 
Nominální  výkon AC 12,5 kW 
Max. výstupní výkon                                                                                  13,8 kW  
Připojení na síť                                                                                             3/N/PE AC 50Hz TN-S 
Nominální napětí                                                                                       3x400 V AC 
Nominální frekvence                                                                                50 Hz 
Max.proud jedné fáze                                                                               20-22 A 
Účiník cos φ        1 
Maximální účinnost                                                                                  97,7 % 
Účinnost Euro max                                                                                       97,25 % 
Ochrana na výstupu 
Varistory na straně AC 3 do hvězdy, plynová 

bleskojistka vůči zemi 
Všeobecné údaje 
Hmotnost        38,0 kg  
Chlazení přirozeným prouděním O2 

Rozměry H x Š x V 650x650x200 
Krytí IP 65 
Přípustná okolní teplota 
(při 95% rel. Vlhkosti vzduchu)  -20 °C ÷ +60 °C 
Přípustná vlhkost vzduchu      0% ÷ 99% 
Spotřeba v záložním režimu      10 W 
Spotřeba v noci <2W 
Displej ANO 2 řádky alfanum. 
KomunikaceRS 485 
Bezpečnostní zařízení 
Měření izolace DC     varování při RISO < 500k Ohm 
Chování při přetížení      popis pracovního bodu, omezení výkonu 
Odpojovač DC       integrovaný 

 



Všeobecné informace        
                                      Solární střídač POWER-ONE Aurora PVI 12,5 kW OUTD  

představuje vysoce komplexní spojovací článek mezi solárními 

moduly a veřejnou elektrickou sítí. 

 
Úkoly 

Hlavní úkoly zařízení Aurora PVI 12,5 kW jsou tyto: 

-

 převod stejnosměrného proudu na střídavý, 

-

 zcela automatické řízení provozu, 

-

 funkce zobrazení a datová komunikace. 
 

Převod  

stejnosměrného 
proudu na  

střídavý 

Zařízení Aurora PVI 12,5 kW převádí stejnosměrný proud 

vytvořený solárními moduly na střídavý. Tento střídavý proud je 

synchronně dodáván do  
domovní nebo veřejné elektrické sítě.  

Důležité! Zařízení Aurora PVI 12,5 kW bylo vyvinuto výlučně pro 

použití s fotovoltaickými zařízeními připojenými na síť, použití 

nezávisle na veřejné elektrické síti není možné. 

 

Zcela automatické  

řízení  
provozu 

Provoz zařízení Aurora PVI 12,5 kW  je zcela automatický. Po 

osvětlení slunečnicím svitem a vytvoření určitého výkonu solárními 

moduly začne řídící a ovládací jednotka kontrolovat síťové napětí a 

frekvenci. 

Při dostatečném osvětlení začne solární střídač dodávat napětí do 

sítě. 
Zařízení Aurora PVI 12,5 kW pracuje tak, aby byl ze solárních 

modulů odebírán maximální možný výkon. 

V okamžiku, kdy se začne stmívat a není již nedostatek energie 

pro napájení sítě, zařízení Aurora PVI 12,5 kW se zcela odpojí od 

sítě a vypne se. Všechna nastavení a uložené údaje zůstanou 

zachovány.   

 

 
 

 

 

 



Funkce zobrazení 

a datová  

komunikace 

Displej na střídači představuje rozhraní mezi střídačem a 

uživatelem. 

Tvar displeje je navržen tak, aby umožňoval snadné ovládání a 

stálou dostupnost údajů a zařízení. 
Zařízení Aurora PVI 12,5 kW je vybaveno základními funkcemi pro 

záznam minimálních a maximálních denních a celkových hodnot, 

které jsou zobrazovány na displeji.  

Displej umožňuje volitelně také zobrazení následujících údajů o 

okolních podmínkách: 

-

 2 různé hodnoty teplot (např. teplota u solárních modulů, 

venkovní teplota ve stínu) 

-

 sluneční svit.  
Bohatá nabídka datových komunikačních prvků umožňuje různé 

varianty záznamu a vizualizace 

Systémová 

rozšíření 

Zařízení Aurora PVI 12,5kW je připraveno na různé varianty 

systémových rozšíření, např: 

-

 systémová rozšíření pro komunikaci zařízení Aurora PVI 

12,5kW s externími systémovými rozšířeními nebo jinými 

střídači, 

-

 zařízení Datenlogger pro záznam a správu dat fotovoltaického 

zařízení pomocí počítače, včetně zařízení Datenlogger a 

modemového připojení 

-

 různá velikost displejů 

-

 pokojový displej 

-

 výkonné díly 

-

 snímače 

-

 karta rozhraní 
Systémová rozšíření jsou dostupná v podobě zásuvných karet 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



5. Popis ochran 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

 ochrana izolací živých částí 
 ochrana kryty nebo přepážkami 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
 samočinným odpojením od zdroje 
 doplňující pospojování 

 
Ochrana před bleskem 
Na objektu je provedena ochrana před bleskem nově vyhotovenou jímací soustavou oddálený 

(izolovaný hromosvod), která je realizována dle ČSN EN 62305 na základě analýzy rizika. 
Okružní vedení je uloženo na distančních vzpěrách z izolačního materiálu zkoušeného dle ČSN EN 

50 164. Rozteč vzpěr je přibližně 1,4 - 1,5 m. Tyto vzpěry jsou ukotveny v betonových izolačních 

podstavcích a je zaručena dostatečná pevnost a stabilita. Vzpěry jsou vysoké 40 cm, a od nosné 

konstrukce jsou vzdálené přibližně 35 cm, tím pádem je splněna podmínka s pro tyto vzpěry, která 

činí 11 cm. Symetricky po obvodu objektu jsou rozmístěné jímací tyče ve vzdálenosti 14 m, tak aby 

zaručovaly ochranný prostor i po posuvu valící se koule, který činí x = 0,36 m. Jímací tyče JT 2000 

výšky 2 m jsou hliníkové a ukotvené v betonovém podstavci. Opět musí být zaručená dostatečná 

pevnost a stabilita. Jímací tyče tvoří ochranný prostor jednak pro FV moduly (dle metody valící se 

koule) a jednak pro vysokonapěťové vodiče (200 kA, vlna 10/350 μs a 0,25/100 μs ), které budou 

použity pro části svodů. Příčné spoje okružního vedení jsou zde instalovány pouze pro rozdělení 

bleskového výboje od jímacích tyčí a nehrozí přímý úder do těchto spojů. Odpor jímací soustavy  

byl změřen a je < 1,5 Ω. Stávající zemnící soustava je vyhotovena jako základový zemnič. Na 

objektu byla provedena doplňující zemnící soustava, okolo celého objektu plochým vodičem FeZn 

30 x 4 mm. Tento vodič je uložen ve výkopu 300 x 700. Svod z jímací soustavy na zemnící 

soustavu proveden vodičem FeZn Ø 8 mm. Spoje jsou provedeny univerzální svorkou US. Při 

průniku vody do spojů vzniká koroze, která velmi závažným způsobem narušuje celkový odpor 

zemnící soustavy. Proto jsou veškeré spoje natřeny speciálním izolačním asfaltem pro zajištění 

kvalitní izolace spojů a tím zaručení odporu celé soustavy v předepsaných mezích. Odpor celé 

soustavy je < 1 Ω. 
 
Ochrana před přepětím 

Přepěťová ochrana má zamezit průniku vyššího napětí do elektroinstalace při úderu blesku do 

jímací soustavy a na vstupu do objektu zabránit průchodu vyššího napětí z energetické soustavy 
Jímací soustava bude doplněna ve vytypovaných místech přepěťovými ochranami pro vyrovnání 

potenciálů. V rozvodnici STR umístěné na střešních prostorách bude instalován do hvězdy svodič 

bleskových proudů PU I 2+1 (10/350 μs) 700 V DC /12,5 kA (T1), který nám zabrání vniknutí 

bleskového výboje do technické místnosti, buďto naindukováním na DC vedení, případně uderu 

blesku do blízkého okolí objektu. Skládá se ze dvou varistorů a jednoho jiskřiště. Odvod 

bleskových proudů bude proveden vodičem CYA 16 mm2 a bude směřovat do ekvipotenciální 

přípojnice EP umístěné vně objektu. 

Do rozvodnice RDC v technické místnosti bude instalován svodič přepětí 

PU II 3 8/20 μs 385V/40 kA (T2). Tento svodič nám bude chránit před zbytkovými naindukovanými 



výboji střídač. Jeho konstrukce se skládá ze tří varistorů a bude zapojen rovněž do hvězdy. 

Zapojením do hvězdy dosáhneme, proti každému pólu mezi sebou a každému pólu proti zemi 

hodnotu 770 V, která je dostačující pro naši instalaci. Odvody naindukovaných proudů budou také 

směřovat do ekvipotenciální přípojnice EP. Samotný střídač má v sobě také svodiče přepětí třídy 

(T3), které zachycují ty nejnižší hodnoty naindukovaných výbojů a tím chrání toto zařízení také před 

poškození.  

Rozvodnice RAC bude obsahovat svodič bleskových proudů PU I 3 280 V/12,5 kA testován 

zkušební vlnou 10/350 μs. Tento svodič nám bude chránit elektronické zařízení ze strany 

distribuční sítě. Svod bleskového proudu bude proveden vodičem CYA 16 mm2 a bude směřovat 

do hlavní ochranné přípojnice HOP objektu.  Ve stávající rozvodnici RH+RE je také již stávající 

ochrana proti bleskovým proudům.   

 
Kabelové rozvody 

Kabelové rozvody musí být provedeny dle ČSN 33 2000-5-523, ČSN 33 2000-4-43,  

ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2130 

 

Napěťová a frekvenční ochrana 
Napěťová i frekvenční ochrana je provedena v rozvaděči RAC a musí být před spuštěním 

nastavena dle požadavků PDS. Nastavení viz. projektová dokumentace. 

 

6. Monitoring 

FVS  je opatřen monitorovacím zařízením Aurora PVI-AEC-PRO, které bude podávat informace o 

jeho stavu. Zařízení bude umístěno v rozvodnici RAC, a bude taktéž napájeno z DS PDS. 

 
Funkce Aurora PVI-AEC-PRO 
 Dálkové sledování FV elektráren pomocí internetu nebo počítačové sítě Ethernet. 
 Analogový modem, ISDN, DSL nebo modem GSM. 
 Kontrola provozních dat soustavy: Vyrobená energie, výkony, napětí a proudy. 
 Lze sledovat provoz jednotlivých střídačů. 
 Až 4 analogové vstupy pro připojení snímačů (oslunění, teplota, vítr atp.). 
 Aktivní varovné zprávy při chybné funkci soustavy, s automatickým odesíláním SMS, e-

mailů nebo faxů. 
 Až 4 digitální vstupy pro připojení digitálních měřičů výkonu. 
 Výstup pro připojení externího displeje LED. 
 Nastavitelný digitální výstup velkých informačních LCD displejů. 
 Power - One nabízí také výhodné využití portálu pro kompletní sledování přes internet pro 

verze GSM a DSL. 
 Mezi výhody AURORA web portálu patří: 
 Velmi snadné připojování i k sítím chráněným firewallem. 
 Přístup z libovolného počítače připojeného k internetu. 
 Protokoly o výkonu a poruchových zprávách v různých formátech (CSV, HTML, PDF). 

 

7. Závěr 
Veškeré rozvody a instalace musí být provedeny dle platných ČSN. Při instalaci je nutné 

dodržet stanovisko a podmínky distribuční společnosti ČEZ distribuce a.s. Na instalovaném 

zařízení musí být provedena výchozí revize dle ČSN. 



Příloha II. 
 
Datum: 13. 03. 2011                       Číslo projektu: 231/2011 

 

OCHRANA PŘED BLESKEM 
MANAGEMENT RIZIKA 

 
vypočteno dle 
mezinárodní normy: IEC 62305-2:2006; 
 
s ohledem na citované národní normy  
obsažené v příloze 
Českou republiku dle  
národních norem: ČSN EN 62305-2 
 
Krátká zpráva 
 
Shrnutí ochranných opatření pro 
snížení rizika škod, které jsou způsobeny bleskem a 
vychází z výpočtu managementu rizika 
níže uvedeného projektu: 
 
 

Označení projektu: 
03/083 - FTV 14 kWp - Vřesina   
FTV elektrárna na střeše objektu „ Restaurace na koupališti „ 
BC. Jakub Vilkus 
 
CZ-  

 
 

Zákazník/objednatel: 
 
Jakub Vilkus – diplomová práce 
Vedoucí DP Ing. Petr Bernat PHD. 

 
CZ- Ostrava 

 
 

Ocenění rizika vypočteno:  
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Úvod 
 
Cílem ochranných opatření na chráněných stavbách je zabránit škodám v důsledku úderu blesku. 
Soubor norem v ochraně před bleskem reaguje na dále se prohlubující vědecké poznatky ve výzkumu 
blesku. 
 
V normě popsaný management rizika obsahuje analýzu rizika, prostřednictvím které může být 
stanovena potřeba ochrany na stavbě s ohledem na úder blesku. 
 
Cílem ocenění rizika je dosažení snížení skutečné hodnoty rizika, které je způsobeno úderem blesku 
do stavby, pomocí cílených ochranných opatření na hodnotu tolerovatelnou. 
 
 
2. Právní závaznost 
 
V příloze uvedené ocenění rizika se vztahuje na údaje od provozovatele stavby, majitele nebo 
odborníka, které jsou přijaty nebo stanoveny na místě. Je poukázáno na to, aby tyto údaje byly ještě 
jednou zkontrolovány po ocenění.  
 
Provedené postupy při výpočetním stanovení rizika pomocí softwaru DEHNsupport je odvozen dle 
normy (IEC 62305-2; DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEI EN 62305-2; BS EN 62305-2; ČSN EN 
62305-2; STN EN 62305-2; ÖVE/ÖNORM EN 62305-2ČSN EN 62305-2; STN EN 6235-2, CEI EN 
62305-2, BS EN 62305-2). 
 
Všechny parametry odpovídájí normativním požadavkům. Je důrazně upozorněno na to, že normativní 
zkratky byly částečně ve výrazech přejmenovány pro lepší porozumění. 
 
Je poukázáno na to, že všechny údaje, podklady, zobrazení, výkresy, parametry, jakož i výsledky 
nemají žádnou právní závaznost pro zhotovitele softwaru. 
 
 
3. Normativní podklady pro Českou republiku 
 
Soubor norem ČSN EN 62305 se sestává z následujících částí: 
 
-ČSN EN 62305-1 „Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy“ 
 
-ČSN EN 62305-2 „Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika“ 
 
-ČSN EN 62305-3 „Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života“ 
 
-ČSN EN 62305-4 „Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách“ 
 
 
 
 
 



4. Projekční podklady 
 
4.1 Zohledněná rizika 
 
 
Riziko R1: Riziko ztrát na lidských životech;    RT: 1E-5 
 
4.2. Parametry stavby 
 
Lb  Délka:        45 m 
Wb  Šířka:        8 m 
Hb  Výška:        <10 m 
 
Cdb  Činitel polohy:       1 

Samostatně stojící objekt: žádné jiné objekty v sousedství  
 
4.3. Zeměpisné parametry 
 
Td Počet bouřkových dní za rok:     29,2 Dny 
Ng Hustota úderu do země:     2,92 km²/rok  
Nd počet nebezpečných událostí vlivem úderů do stavby  0,019906 1/rok 
 
4.4. Inženýrské sítě 
 
- Napájecí vedení nn. 
 
4.5. Zóny ochrany před bleskem/rozdělení do zón 
 
LPZ 0B Vně budovy, ochráněna před přímým úderem blesku 
LPZ 1 Uvnitř stavby 
 
5. Ocenění rizika 
 
5.1. Ocenění rizika R1, ztráty na lidských životech 
 
bez ochranných opatření s ochrannými opatřeními 

  
  
Ochranná opatření, která jsou popsaná v bodu 6, je nutno provést, aby se snížilo skutečné riziko R1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Výběr ochranných opatření 
 
Skutečné riziko bylo sníženo pomocí níže specifikovaných ochranných opatření na tolerovatelnou 
hodnotu. 
 
Následný výběr ochranných prostředků je část managementu rizika projektu 03/083 - FTV 14 kWp - 
Vřesina a je platný jen ve spojení s tímto.   
 
 
6.1. Zóna ochrany před bleskem 0B 
 
 
 pB systém ochrany před bleskem    0,1 

 LPS třída III 
 
 pEB pospojování proti blesku    0,03 
  Pospojování pro LPL III nebo IV 
 

Vypočteno dne 22.3.2011 DEHNsupport Toolbox 10/50 (2.042)   

Vohradský Luděk Rema spol.s.r.o. 
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Aurora Designer v. 3.8.2 rel. 5.3.2011
System Configuration and Sizing Tool
www.power-one.com/alternative-energies/

Jayzk Rozsah konfigurace (Výnimky) 12-56 (15-23)
Min. Modulů sériově/řetězec 13

Výrobce modulů Max. Modulů sériově/řetězec 19
Max. Paralel. Řetězců na MPPT 2

Modul Max. Modulů/MPPT 38
Max. Modulů/Střídač 67

Střídač Cílové zatížení střídače STC (W) 15333
Max. Paralel. Řetězců (Paralel MPPT) 2

Typ montáže Výsledky - Specifikace střidače

+35°C Model # PVI-12.5-OUTD (N/A for US) Model # Canadian Solar - CS6P-230P
Špičkový výst. Výkon 13800 STC Výkon (W) 230

Min. Teplota okolí -22 C Tbuňky, min Nominální výstupní výkon 12500 Max. systémové napětí 1000
-22°C Výstupní výkon @ 40°C 12500 Voc (V) 36,8

Max teplota okolí 50 C Tbuňky, max Max. Napětí Voc 850 Vmp (V) 29,6
85°C Max. Napětí MPPT 750 Isc (A) 8,34

Min. Napětí MPPT 200 Imp (A) 7,78
Spouštěcí napětí 360 Tcolsc (mA/C) 5,4210

Odhad. Stratový koef. Modulu 0,925 Nominální proud MPPT (A/kanál) 18 TcoVoc (V/C) -0,1251
Počet kanálů MPPT 2 TcoVmp (V/C) -0,1006
Nominální výkon MPPT (W/kanál) 8000
Účinnost střídače 0,973

Definice
Celkový výkon na vstupu (STC W) 13800 Celkový výkon na vstupu (STC W):

MPPT Provoz Celkový DC vstupní výkon (STC W) 12765 ok
Max. Odhadovaný výstup střídače 12420  
Celkový počet modulů 60 ok Celkový DC vstupní výkon (STC W):

MPPT1: Modulů v sérii 15 Celkový výkon na vstupu (STC W) / Nominální výstupní výkon 110,40%
Celkový výkon na vstupu (STC W) / Špičkový výst. Výkon 100,00%

Řetězců paralelně 2 Max. Odhadovaný výstup střídače:

Celkem modulů MPPT1 30 ok
MPPT2: Modulů v sérii 15 Celkový výkon na vstupu (STC W) 6900 ok

Řetězců paralelně 2 Celkem modulů MPPT2 30 ok
Celkový výkon na vstupu (STC W) 6900 ok

MPPT1 MPPT2
VocMax (V) < 850V @ -22 C 640 ok 640 ok 1

640 ok 640 ok
VocMin (V) > Spouštěcí napětí @ 50 C 439 ok 439 ok

VmpTyp (V) @ 25 C Okolí 391 ok 391 ok
VmpMax (V) @ -22 C 515 ok 515 ok

VmpMin (V) >200 V @ 50 C 353 ok 353 ok
Max. Proud MPPT (A) 16,21 ok 16,21 ok

MPPT Výkon STC (W) 6900 ok 6900 ok

Celkový DC vstupní výkon (STC W) * 

Účinnost střídače

Třífázový řetězcový invertor:

250 - 500Vdc

VocMax (V)<Max. systémové napětí @ -22 C

Povolená 
konfigurace

Výsledky - Kontrola parametrů napětí a proudu

Poznámka: Vstart se dá nastavit v 
závislosti na modelu invertoru v 

rámci následujícího rozsahu.

Celkový výkon na vstupu (STC W) * 

Odhad. Stratový koef. Modulu

Krok 1 - Zadání základních údajů

Krok 2 - Zadání konfigurace systému

Výsledky - Parametry velikosti pole

Výsledky - data FV modulu
ΔT= Tbuňky, max – 

Tokolí, max

 

Výsledky - Nastavení systému

Celkový počet modulů * STC Výkon (W)

Konfigurace řetězců

Š fáz. Řetězcový 

invertor Vin,nom= 

Terms and Conditions of Use:  By using this design tool, you are agreeing that it is for estimating the string configurations that can be used with the Power-One Aurora inverters only. Power-One makes no claim as to its accuracy in predicting actual performance of your PV system or the inverter or its compliance with codes and 
standards in force at your project location.  All configurations should be double checked by a qualified engineer for compliance with the inverter operating parameters, and electrical codes and regulations in effect at the installation site.  By using this tool, the user indeminifies Power-One Inc from any and all consequential damages 
arising from its use.

Canadian Solar

CS6P-230P

PVI-12.5-OUTD (N/A for US)

Připevněné na střeše

Nezávisle

Česky
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Příloha VI. 
 
 
 
 
        Petr Vilkus  
        Sluneční xxx/xx 
        xxx xx xxxxxx 
 
 
 
 
VÁŽ DOPIS ZNAČKA / ZE DNE  NAŠE ZNAČKA  VYŘIZUJE / LINKA  MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE 
xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxx                                   Děčín / 10. 5. 2011 
       xxxxxxxxx       

 
 
Připojení nové výrobny 

 
Vážená zákaznice, Vážený zákazníku, 

 

v příloze Vám v souladu s ustanovením §5 odst. 4 vyhlášky č.51/2006 Sb., o podmínkách připojení 

k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh Smlouvy o připojení 

výrobního zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nn (dále jen SoPV). 
 

Přílohu SoPV tvoří i Technické podmínky připojení (dále jen TPP), které je nezbytné z Vaší strany 

splnit, aby bylo možné Vaše výrobní zařízení připojit. Prokazatelné dokončení splnění podmínek 

stanovených v TPP a ve SoPV je nezbytným předpokladem pro připojení. 

Pokud s návrhem souhlasíte a přijmete jej, žádáme Vás o jeho podepsání oprávněnými osobami 

(vč. případného doložení oprávnění k zastupování dle plné moci nebo pověření) a vrácení zpět 

jednoho jejího Vámi podepsaného stejnopisu na naši adresu ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 

2577/19, 303 28, Plzeň. 

 

V souladu s citovaným právním předpisem, určujeme lhůtu pro přijetí předloženého návrhu SoPV 

v délce 60 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Pokud nám do 60 dnů ode dne, kdy Vám byl 

tento návrh SoPV doručen, nedoručíte zpět přijatý (podepsaný) návrh SoPV, nebudeme se Vaší 

Žádostí o připojení dále zabývat a rezervace příkonu uvedená v SoPV zanikne. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
 
 
xxxxxxxx 
vedoucí oddělení Smluvní vztahy nn 
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Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) 

Číslo smlouvy: xxxxxxxxxx 
 

Smluvní strany 

 

1) Provozovatel distribuční soustavy 
 
     Čez Distribuce, a.s.,  
     Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704 
      s předmětem podníkání - distribuce elektřiny na základě licence č. 120604641, registrační číslo u OTE 715 

     Děčín 4, 405 02, Teplická 874/8, IČ: 27232425 DIČ: CZ27232425     

     Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu/kód banky: xxxxxxxx  

zastoupena na   základě pověření ze dne 2. 2. 2011 panem xxxxxxxx, vedoucím oddělení 

Smluvní vztahy nn 
 

Kontaktní údaje 
xxxxxxxx, Tel: xxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxx 

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 28, Plzeň. 

Zákaznická linka: xxxxxxxx, www.cezdistribuce.cz, E-mail: xxxxxxxx 

 

dále jen „PDS“ 

 

a 
 

2) Výrobce 

Fyzická osoba: Petr Vilkus  

IČ: xxxxxxxx, DIČ: xxxxxxxx 

Ulice: Sluneční xxx/xx 

Obec: xxxxxxxx 
Dodací pošta: xxxxxxxx 

Zápis v živnostenském rejstříku, předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky el. 

zařízení 

 

Jednající: Petr Vilkus, Majitel 

Tel: xxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxx 

Fax: 
dále jen „Výrobce“ 

 

uzavírají tuto smlouvu: 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato smlouva je uzavřena podle § 50 odst. 3, ve spojení s § 96 odst. 1, zákona 

č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen EZ), jakož i § 

5 vyhlášky č.51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen Vyhláška o připojení) a pravidel provozování distribuční soustavy (dále jen 

PPDS) vydaných PDS. 

 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy je závazek PDS připojit, při splnění dále uvedených podmínek, 

výrobnu elektřiny specifikovanou v čl. III. této smlouvy (dále jen Výrobnu) a zajistit Výrobci 

dohodnutý rezervovaný příkon, a to v návaznosti na žádost Výrobce o připojení Výrobny 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny nn doručené PDS dne 02.02.2011, a umožnit 

Výrobci dodávku elektřiny do distribuční soustavy, a závazek Výrobce je uhradit PDS podíl na 

oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu 

stanovený Vyhláškou o připojení (dále jen Podíl na nákladech)  

 

III. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ VÝROBNY V PŘEDÁVACÍM MÍSTĚ 
 

1) SPECIFIKACE VÝROBNY 

 

a) Typ výrobny:     Fotovoltaická 

b) Způsob provozu výrobny:  Přebytky do distribuční soustavy 

c) Umístění výrobny:    ulice: Sportovní 326/1, Vřesina 747 20 

d) číslo TPP:    xxxxxxxx 
e) číslo místa spotřeby:    xxxxxxxx 

f) číslo odběrného místa (EAN):   xxxxxxxx 

   

2) TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBNY 

 
a) celkový instalovaný výkon: 14 kW 

b) rezervovaný příkon pro vlastní spotřebu: <0,5 kW 

c) rezervovaný výkon výrobny (max. výkon dodávky elektřiny do DS v před. místě): 14 kW 
d) rezervovaný příkon: 15 kW   

e) napěťová hladina: 0,4 kV 
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3) INSTALOVANÉ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 

 

 Počet [ks] Pmax,out 

[kW] 

Druh [asym, sym,] Výrobce 

Typ č.1 1 12,5 Střídač Aurora 12,5 kW-CZ-S Power-One 

 

4) KOMPENZACE 

 
Povolený rozsah účiníku (cos φ) 

- spotřeba +0,95 - 1 odběr Q z DS 

- výroba    +0,85 - 1 dodávka Q do DS 

-                 -0,95 - 1 odběr Q z DS 

 
5) MÍSTO PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ - PŘEDÁVACÍ MÍSTO 

 

Přípojka nn 0,4 kV č. 29, Vřesina 

 

6) HRANICE VLASTNICTVÍ 
 

Primární svorky pojistkového spodku SP 00 v pojistkové skříni PS na hranici objektu. 

 

7) SPÍNACÍ PRVEK SLOUŽÍCÍ K ODPOJENÍ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ OD DIST. SOUSTAVY 

 

Rozpadové místo Stykač KM.1 - RSI 25 A 

 
 

8) ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ ELEKTŘINY 

 

a) přístupnost měřícího zařízení: V technické místnosti za účasti Výrobce  

b) typ měření: S - přímé měření 

c) převod měřících transformátorů proudu (jsou-li instalovány): - 

d) převod měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány): -  

e) vlastníkem měřících transformátorů proudu a napětí (jsou-li instalovány) je: - 

f) odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS 

g) nebude-li měřící zařízení volně přístupné, Výrobce se zavazuje, že k němu umožní 

přístup zaměstnancům PDS, nebo jim pověřeným osobám, po předchozí výzvě 

k umožnění přístupu, po předchozí výzvě k umožnění přístupu, a to za případného 

doprovodu oprávněných osob Výrobce. 

h) PDS je oprávněn k provedení výměny a odečtu měřícího zařízení bez účasti Výrobce 

s tím, že o odečtu nebo výměně zanechá v odběrném místě písemnou informaci. 
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9) POVINOSTI VÝROBCE 

 
Výrobce je povinen: 

 

a) zřídit výrobnu a splnit všechny podmínky uvedené v TPP podle čl. III. této smlouvy, 

b) vybavit Výrobnu dostupnými technickými prostředky omezující vlivu zpětného působení 

na kvalitu dodávané elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou, 
c) zaplatit, případně doplatit, do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy alespoň polovinu 

Podílu na nákladech, který činí 0,00 Kč, a to bezhotovostním převodem na účet 

xxxxxxxx, Komerční banka, nebyla-li zaplacena již před uzavřením této smlouvy, 
d) doplatit zbylou část Podílu na nákladech nejpozději do doby uzavření smlouvy o 

distribuci elektřiny, nebyl-li Podíl na nákladech ze strany Výrobce zaplacen v plné výši 

již před uzavřením této smlouvy a v případě, že PDS oznámil Výrobci Výše uvedenou 

skutečnost před uzavřením této smlouvy začíná výše uvedená lhůta běžet od účinnosti 

této smlouvy,   

e) zajistit, aby byly plněny podmínky stanovené touto smlouvou (zejména TPP) a PPDS 

v platném znění po celou dobu trvání připojení. 
 

10)  TERMÍN PŘIPOJENÍ 

 

Smluvní strany se tímto dohodly, že výrobce je povinen učinit vše potřebné k tomu, aby 

z jeho strany nic nebránilo připojení Výrobny k distribuční soustavě v termínu do 31. 05. 

2011 Jestliže z důvodu nezávislého na vůli Výrobce, vznikne na straně výrobce překážka, 

která mu brání ve splnění jeho povinností, prodlužuje se tato lhůta o nezbytně nutnou dobu, 

za podmínky, že existenci této překážky bez zbytečného odkladu oznámil PDS. 

 

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1) Jestliže provozování Výroby způsobí zhoršení kvality služeb poskytovaných PDS ostatním 

účastníkům trhu s elektřinou připojeným k distribuční soustavě, zejména flikr, nesymetrii, 

harmonické proudy, útlum signálu HDO, dynamické rázy, nedovolené poklesy napětí při 

rozběhu, nebo k tomuto zhoršení přispěje, je Výrobce povinen provést nezbytná nápravná 

opatření stanovená PDS, Výrobce je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co 

obdržel od PDS výzvu s uvedením nápravných opatření. PDS má rovněž právo ve výše 

uvedených případech, jakož i v případech, kdy odběrné zařízení nesplňuje podmínky pro 

připojení stanovené touto smlouvou, právním předpisem (zejména EZ či Vyhláškou 

o připojení), PPDS, omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z Výrobny 

do odběrného zařízení, případně Výrobnu do distribuční soustavy odpojit. PDS je povinen 

obnovit dodávku elektřiny z Výrobny, resp. tuto Výrobnu opětovně připojit bezprostředně 
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poté, kdy zjistí odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení, přerušení či odpojení, 

nebráni-li tomu jiná překážka na straně Výrobce. 
2) Výrobce je povinen chránit dostupnými stupni přepěťových ochran elektrické spotřebiče 

připojené v odběrném zařízení, jsou-li citlivé na přepětí, a to v souladu s příslušným právním 

předpisem, technickou normou nebo nařízením výrobce elektrického spotřebiče. 

3) PDS je oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z Výrobny 

v případech stanovených touto smlouvou, právním předpisem (zejména EZ či Vyhláškou 

o připojení) nebo PPDS 

4) Výrobce bere na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH 

v energetice podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky 

o připojení není úhradou za zdanitelné plnění. 

 

V. UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

 

1) Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Výrobce (příjemce návrhu 

smlouvy) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený 

tím, že Výrobce připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Výrobce přijme návrh smlouvy včas, 

jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh 

smlouvy ze strany PDS, jinak návrh zaniká. 

 

2) Povinnost PDS připojit Výrobnu zanikne: 

 

a) je-li Výrobce v prodlení s plněním povinností podle čl. III odst. 9 písm. d) po dobu delší 

než 5 pracovních dnů, 
b) je-li Výrobce v prodlení s plněním povinností podle čl. III odst. 10 po dobu delší než 

jeden měsíc, 

c) nebude-li do 60 měsíců ode dne uzavření této smlouvy k předávacímu místu Výrobny 

sjednána smlouva o distribuci elektřiny, ledaže k domu došlo z důvodu PDS 

d) uplynutím 60 měsíců ode dne, kdy zanikla smlouva o distribuci elektřiny sjednaná 

s Výrobcem k předávacímu místu Výrobny, 

e) nedojde-li z důvodu na straně Výrobce k opětovnému připojení Výrobny podle čl. IV 

odst.1 ani do 90 dnů ode dne, kdy PDS takto Výrobnu odpojil. 

f) v ostatních případech eventuálně stanovených právními předpisy nebo 

g) dojde-li k zániku této smlouvy 

h) dnem účinnosti této smlouvy zanikají veškeré platné smlouvy o připojení 

k předmětnému odběrnému zařízení, pokud byly dříve uzavřeny. 

 
3) Spolu se zánikem povinnosti PDS připojit Výrobnu podle odstavce 2 zaniká rezervace 

příkonu 
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4) Je-li Výrobce v prodlení s plněním povinností podle čl. III odst. 9 písm. c) a tuto svoji 

povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu PDS stanoví, je PDS 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. PDS je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy 

v případě, že některé prohlášení Výrobce podle čl. IV odst. 1 neodpovídá skutečnosti nebo 

se ukáže být nepravdivé, nepřesné či zavádějící. Tím není dotčeno ani omezeno právo PDS 

odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem. 

 
5) Zaniká-li povinnost PDS připojit Výrobnu podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo 

v důsledku odstoupení PDS podle odstavce 4, je Výrobce povinen nahradit PDS rozdíl mezi 

náklady, které PDS vznikly plněním jeho povinností podle čl. III odst. 10 písm. a) (včetně 

nákladů vynaložených ze strany PDS za účelem připojení Výrobny podle smlouvy o 

smlouvě budoucí o připojení, pokud ji s Výrobcem uzavřel), a částkou zaplacenou 

Výrobcem na úhradu Podílu na nákladech. 

 

 

 

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1) Výrobce prohlašuje, že: 

 

a) k nemovitosti(-em), na níž je dislokována Výrobna a předávací místo, má vlastnické 

nebo jiné užívací právo, které ho řádně opravňuje k umístění Výrobny (včetně zařízení 

v předávacím místě) 

b) výstavba Výrobny není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 
 

2) Vztahy mezi smluvními stranami jsou dále upraveny PPDS, jejichž aktuální znění je 

zveřejněno na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Výrobce prohlašuje že se 

s PPDS seznámil, a zavazuje se průběžně sledovat jejich změny a plnit požadavky 

stanovené v PPDS. 
 

3) Výrobce souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými 

prostředky (internet) na elektronickou adresu Výrobce uvedenou v této smlouvě; tento 

souhlas se vztahuje i na zasílání jiných obchodních sdělení ve věci služeb PDS souvisejících 

s plněním této smlouvy. 

 

4) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany; to neplatí (i) jestliže zpřístupnění obsahu 

smlouvy ukládá právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu, 

soudu či jiného orgánu, nebo (ii) pro poskytování důvěrných informací pro účely 

podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení (podle § 66a zákona č. 
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513/1991 Sb., Obch. Z), vyjma účastníků trhu s elektřinou podnikatelského seskupení 

PDS. PDS je povinen při používání uvedených informací a údajů v rámci svého 

podnikatelského seskupení bezvýhradně respektovat § 25a odst. 3 písm. c) EZ. 

 

5) PDS, pro účely plnění Smlouvy o připojení, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní 

údaje Žadatele - fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. 

přechodné), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje pro PDS bude 

dále zpracovávat společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 

2577/19, PSČ 303 28, IČ: xxxxxxxx a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující služby 

obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů [dále jen „ZoOOÚ“]). Kompletní seznam subdodavatelů bude  PDS na 

požádání Žadatele poskytnut. Ochrana osobních údajů Výrobce - fyzické osoby bude PDS 

technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje 

na Výrobce - právnickou osobu. 

 

6) Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 

právně nevymahatelným, nebude to mít to vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních 

ujednání této smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně 

nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením 

s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 

smluvních stran. 

 

7) Změny smlouvy lze přijmout výhradně jen písemnou formou a musí být podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

8) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží 

jeden (1) stejnopis. 

 

9) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem 

jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. 

 
V Opavě, dne 10. 5. 2011                                         V Opavě, dne 10. 5. 2011 
 
PDS ČEZ Distribuce, a.s.        Výrobce Petr Vilkus                                                  
  
 
   Podpis a razítko PDS                             Podpis a razítko Výrobce 
 
_____________________                                    _________________________                             
xxxx xxxxx          Petr Vilkus 
vedoucí oddělení Smluvní vztahy nn                                   majitel firmy, výrobce 
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Příloha XIII. 
 
 
 
 
Stanovisko k žádosti o připojení     Petr Vilkus  
výrobny       Sluneční 173/13 
        747 20 Vřesina 
 
Provozovatel:  
ČEZ Distribuce, a.s. 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704 
Děčín 4, 405 02, Teplická 874/8 
IČ: 27232425 DIČ: CZ27232425 
Bankovní spojení: Komerční banka 
Číslo účtu/kód banky: x 
E-mail: info@cezdistribuce.cz, URL: www.cezdistribuce.cz 
Zasílací adresa: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň 
 
Žadatel:  
Petr Vilkus  
Sluneční xxx/xx 
xxx xx xxxxxxxxx 
 
Vaše číslo stanoviska : xxxxxxxx                                        Zákaznická linka: xxxxxxxx 

 
Kontaktní místo: Obchodní kancelář 
Vyřizuje: xxxxxxxx                   tel. xxxxxxxx 
 

 
Dne 30.02.2011 
 
Vážený žadateli, 
 
obdrželi jsme Váš požadavek na připojení nové výrobny elektrické energie s instalovaným výkonem 14,0 kW 
v předávacím místě (č. xxxxxxxx) Vřesina, Sportovní 326/1, 747 20, střešní prostor restaurace, uplatněný 
Vámi podanou žádostí ze dne 31.01.2011. Technické podmínky v distribuční soustavě umožňují Vaši 
výrobnu připojit.  
 
Připojení výrobny je z napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v souladu s vyhláškou č. 51/2006 Sb. a „Pravidel 
provozování distribuční soustavy“ (dále jen PPDS), „Připojovacích podmínek ČEZ Distribuce, a.s. 
provozovatele“ a „Podmínek distribuce elektřiny“. 
 
Technické podmínky ke zřízení nového nebo úpravě stávajícího OM: 
 
FVE 14 kW bude připojena za obchodním měřením pro místo spotřeby xxxxxx. Jistič před elektroměrem 
s proudovou hodnotou 40A bude nahrazen jističem 50A. 
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Pro měření veškeré vyrobené elektrické energie bude osazen u výrobny samostatný elektroměr (úředně 
ověřen). Tento elektroměr osadí na své náklady provozovatel výrobny a zůstane v jeho majetku. 
 
V žádosti je jako způsob provozu výrobny zvolen prodej přebytků (zelené bonusy) do distribuční soustavy 
(dále jen DS). 
 
Stávající elektroměr bude nahrazen za průběhový, čtyřkvadrantní elektroměr s možností dálkového odečtu 
dat. Provedení měřící skříně musí být v souladu s platnou legislativou zejména s PPDS a s „Připojovacími 
podmínkami ČEZ Distribuce, a.s.“ Měřící soupravu osadí ČEZ Měření, s.r.o. 
 
Projektovou dokumentaci, která bude řešit instalaci a připojení výrobny, předložte k odsouhlasení. 
 
Měření 
 
Fakturační měření nn 
 
Fakturační měření bude umístěno v elektroměrovém rozvaděči tak, aby byl zajištěn neomezený přístup pro 
pracovníky ČEZ Měření s.r.o. za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebírání měřícího 
zařízení. 
 
Měřící zařízení přímé bude osazeno průběhovým, čtyřkvadrantním elektroměrem s možností dálkového 
odečtu dat. Ve skříni USM nebo kompatibilní bude před zkušební svorkovnicí schváleného typu umístěn 
pojistkový odpínač napěťového obvodu. 
 
Obchodní měření musí vyhovovat standardům dle vyhl. 218/2001 Sb. a PPDS příloha 5. 
 
Do skříně bude pro dálkový odečet elektroměru zaústěna samostatná analogová telefonní linka. 
 
Fakturační měření musí vyhovovat standardům dle vyhl. 218/2001 Sb. a PPDS příloha 5. 
 
Ostatní: 
 
Provoz výrobny musí splňovat podmínky stanovené v PPDS (zejména v příloze č. 4: Pravidla pro paralelní 
provoz zdrojů se sítí PDS) a ustanovení navazujících norem z hlediska vlivu na elektrizační soustavu 
(přípustné meze rušivých vlivů jsou stanoveny v podnikových normách ČEZ Distribuce, a.s. - řada PNE 
333430). Provoz výrobny elektrické energie nesmí zhoršit parametry kvality elektrické energie v místě 
připojení. 
 
Při dodávce elektrické energie do DS požadujeme dodržet účiník v mezích dle přílohy č. 4 PPDS tak, 
aby nedocházelo k nepřípustnému ovlivňování DS napětím mimo stanovené meze. 
 
Ochrany musí být v souladu s přílohou č. 4 PPDS. Zařízení výrobny musí samočinně odpojit od DS v případě 
jejího výpadku. 
 
Připojení výrobny k DS nesmí způsobovat nedovolené změny napětí v DS. 
 
Pokud v průběhu provozu výrobny dojde ke změně parametrů, tak že nebudou dodrženy „Připojovací 
podmínky ČEZ Distribuce, a.s.“, bude výrobna odpojena od DS a spínací prvek uzamčen do odstranění 
závad nebo provedení opatření. 
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Za škody vzniklé provozem výrobny odpovídá její provozovatel. Pokud bude prokázáno, že škody na zařízení 
DS v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nebo jejich odběratelů byly způsobeny provozem výrobny, bude ČEZ 
Distribuce, a.s. požadovat náhradu vzniklých škod na provozovateli výrobny, jehož zdroj škodu způsobil. 
 
V případě náhradní dodávky při řešení poruchových stavů DS může dojít k nepřípustným odchylkám napětí. 
Pro tyto stavy si ČEZ Distribuce, a.s. vyhrazuje právo dočasného odpojení výrobny od DS po dobu nezbytně 
nutnou. 
 
Při výpadku napětí v DS musí být zaručeno spolehlivé automatické odpojení výrobny od DS a blokování 
opětného zapnutí do doby obnovení napětí ve všech fázích v DS. 
 
Před uvedením výrobny do provozu je nutné s ČEZ Distribuce, a.s. uzavřít smlouvu o připojení zařízení 
zákazníka k DS a smlouvu o výkupu elektřiny z výrobny. 
 
Před uzavřením smlouvy o připojení od Vás budeme potřebovat tyto doklady a informace: 
 stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti o připojení, o rekonstrukci výrobny 
 protokol o provedení cejchu podružného měřícího zařízení výrobny 
 žádost-smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě, žádost o uzavření smlouvy o výkupu 

elektřiny, žádost - smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny  
 platná zpráva o revizi elektrického zařízení výrobny a jímací soustavy 
 projektová dokumentace odpovídající skutečnému provedení Výrobny 
 protokol o nastavení ochran 
 adresu předávacího místa s číslem popisným, orientačním a PSČ (případně tel. číslo) 
 adresu pro zasílání faktur s číslem popisným, orientačním a PSČ (případně tel. číslo) 
 plnou moc osoby zastupující Výrobce - provozovatele 
 živnostenský list (u podnikatelů - fyzických a právnických osob) 
 výpis z obchodního rejstříku - ne starší 3 měsíců (u právnických osob) 
 
Termín připojení: Do 30 dnů po splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku. 
 
Platnost stanoviska je do dne 31.01.2012, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání 
upřesňující tuto dobu. 
 
Dovolujeme si Vás upozornit na včasné předání všech informací, které můžou mít vliv na podmínky 
stanovené v tomto stanovisku, dobu jeho platnosti (prodloužení platnosti), jako jsou kroky učiněné v rámci 
stavebního řízení (územního řízení, stavební povolení atd.) nebo kroky vedoucí ke změně technického řešení 
připojení k distribuční soustavě. 
 
V případě že budete mít jakýkoli doplňující dotaz k tomuto stanovisku, můžete nás kontaktovat pomocí 
zákaznické telefonní linky. 
 
S pozdravem 
 
         
     Podpis a razítko PDS 
 
 
Vedoucí oddělení Poskytování sítí nn oblast Opava 
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Příloha XIV. 
 
 
 
 
        Petr Vilkus  
        Sluneční xxx/xx 
        xxx xx xxxxxx 
 
 
 
 
VÁŢ DOPIS ZNAČKA / ZE DNE  NAŠE ZNAČKA  VYŘIZUJE / LINKA  MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE 
xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxx                                 Děčín / 10. 5. 2011 
       xxxxxxxxx       
 
 
VŘESINA SPORTOVNÍ 326/1 747 20 - FVE 14 kW PETR VILKUS 
 
Vyjádření k prováděcí projektové dokumentaci - DPS 
 
S předloţenou dokumentací pro provedení stavby: „Vřesina, ul. Sportovní 326/1 - výrobna FVE 14 kW 
PETR VILKUS“, souhlasíme. 
 
Obchodní měření musí být provedeno v souladu s příslušným právním předpisem a PPDS 
 
Toto vyjádření platí do 30. 02. 2012, dále je nutné respektovat stanovisko k ţádosti o připojení 
výrobny FVE 14 kW PETR VILKUS k DS.  
 
S pozdravem  
 
 
       Podpis a razítko PDS 
 
 
Vedoucí odd. poskytování sítí nn Opava 

 



 

 

 
Příloha XV. 
 
        Energetický regulační úřad  
                  odbor licencí 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci 
dne:  31. 03. 2011 
V Jihlavě dne: 31. 03. 2011 
Podpis:  

  
ROZHODNUTÍ 

o udělení licence 
 
Energetický regulační úřad jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 17 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění jeho pozdějších doplňků a změn, podle § 8 téhož zákona a 
za použití ustanovení § 67 zákona š. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění 
 

uděluje licenci číslo 
xxxxxxxx 

 
Držitel licence   Petr Vilkus 
   Sluneční xxx/xx      IČO: xxxxxxxx 
   xxx xx xxxxxxxx      RČ:  xxxxxxxx 
   okres Opava 
   kraj Moravskoslezský, Česká Republika 
 
Předmět podnikání výroba elektřiny 
 
Den vzniku oprávnění Oprávnění k licencované činnosti vznikne dnem nabytí právní moci rozhodnutí o 

udělení licence. 
 
Termín zahájení výkonu licencované činnosti 
  Termínem zahájení licencované činnosti je den nabytí právní moci rozhodnutí o 

udělení licence. 
 
Licence se uděluje na dobu 
  Do 31. 5. 2031 včetně. 
 
Rozsah podnikání Rozsah podnikání, technické podmínky a seznam provozoven je uveden v příloze 

tohoto rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí. 
 
Poučení o opravném prostředku 
  Proti tomuto rozhodnutí, lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ve smyslu 

§ 72 odst. 1 správního řádu podat rozklad podle § 152 správního řádu 
k předsedovi Energetického regulačního úřadu podáním u Energetického 
regulačního úřadu 

 
        
      Podpis a razítko Erú 
xxxxxxxx                                xxxxxxxx 
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Rozsah podnikání a technické podmínky 
Celkový instalovaný výkon MW 

 Elektrický Tepelný 
Sluneční 0,014 0,000 
Celkový 0,014 0,000 
Počet zdrojů 1 

 
 

Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. xxxxxxxx 
 

Evidenční číslo: 1 
FVE PETR VILKUS 
747 20 Vřesina, Sportovní 326/1, okres Opava, kraj Moravskoslezský 

Katastrální území Kód katastru Obec Vymezení 
Vřesina u Opavy 786 691 Vřesina č. par.: 831/5 
 

Celkový instalovaný výkon MW 
 Elektrický Tepelný 
Sluneční 0,014 0,000 
Celkový 0,014 0,000 
Počet zdrojů 1 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------KONEC------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
        
      Podpis a razítko Erú 
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kolek 
podle zákona 

č. 634/2004 Sb. 
(platba kolkem, jestliže 

celková  výše 
správního poplatku 

nepřevyšuje 5.000 Kč) 
 

 
01  Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)                    02 Číslo žádosti (vyplní ERÚ) 

xxxxxxxx  
 

  
 
03  Rodné číslo/datum narození (nebylo-li přiděleno RČ) 

xxxxxxxx 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ 
licence pro podnikání v energetických odvětvích 

pro fyzické osoby 
Níže podepsaná osoba žádá podle § 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
 a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích: 

 
ŽADATEL: 
 
04  Titul před jménem 05  Příjmení 
       Vilkus 

 
06  Jméno                                              07  Titul za jménem                              08 Státní občanství               
Petr         ČR 

 
09 Obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstříku 

Petr Vilkus 
 
10  Místo trvalého pobytu fyzické osoby 
a) ulice                                                                                                                                              b) č. popisné            c) č. orientační 
Sluneční  xxx  xx 

d) část obce 
      

e) obec                                                                                                                                             f) PSČ 
Vřesina  xxxxx 

g) okres h) kraj 
Opava  Moravskoslezský 

i) stát 
Česká Republika 

 
11  Místo podnikání (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstříku, je-li žadatel zapsán) 
a) ulice                                                                                                                                              b) č. popisné            c) č. orientační 
Sluneční  xxx  xx 

d) část obce 
      

e) obec                                                                                                                                             f) PSČ 
Vřesina  xxxxx 

g) okres h) kraj 
Opava  Moravskoslezský 

i) stát 
Česká Republika 

 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2005 Sb.  

A1 

razítko ERÚ 



 
 
 
 
12  Adresa pro doručování (vyplňte v případě, že adresa pro doručování se liší od adresy místa trvalého pobytu fyzické osoby – bod 10) 
a) ulice                                                                                                                                              b) č. popisné            c) č. orientační 
                    

d) část obce 
      

e) obec                                                                                                                                             f) PSČ 
             

g) okres h) kraj 
             

i) stát 
      

 
13 Kontaktní údaje žadatele o licenci – fyzické osoby 
a) telefon                                                                       b) fax                                                                              c) mobilní telefon 
xxxxxxxx               

d) e-mail 
xxxxxxxx 

 
14  Předmět podnikání (druh licence) 
výroba elektřiny 
výroba elektřiny distribuce elektřiny      přenos elektřiny      obchod s elektřinou      činnosti operátora trhu 
výroba plynu          distribuce plynu           přeprava plynu        obchod s plynem          uskladňování plynu 
výroba tepelné energie      rozvod tepelné energie    

 
15  Datum zahájení licencované činnosti (nejdříve den vzniku oprávnění k licencované činnosti nebo den pozdější) 

31 den 4 měsíc 2011 rok 
 
16  Doba, na kterou je o licenci žádáno (nejdéle 25 let nebo 5 let na obchod s elektřinou, na obchod s plynem) 

20 
 
 
Žadatel, příp. jiná osoba oprávněná jednat jménem žadatele 
Jméno                                                                          Příjmení 
Petr   Vilkus 

 
 
 
 
 

Datum 31.3.2011 

 
                                                                                                                            Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Údaje pro informace z Rejstříku trestů 
(vyplňte podle platného občanského průkazu všechny údaje) 

 
Osoba č.1 
a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
Petr Vilkus        

c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 

xx.xx.xxxx  xxxxxxxx  muž  ČR 
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               
xxxxx  xxxxx 

 
 
Osoba č.2 
a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
             

c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 

                          
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               
             

 
 
Osoba č.3 
a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
             

c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 

                          
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               
             

 
 
Osoba č.4 
a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
             

c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 

                          
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               
             

 
 
Osoba č.5 
a) jméno a původní (rodné) příjmení                                                                            b) nynější příjmení                               
             

c) datum narození                           d) rodné číslo                                   e) pohlaví (muž/žena)                      f) státní občanství 

                          
g) místo narození – obec                                                                                             h) místo narození – okres                               
             

 
 
 

 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 426/2005 Sb. 

razítko ERÚ 

 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 426/2005 Sb. 



 
 
 
Číslo jednací (vyplní ERÚ) 
 

 

11 – výroba elektřiny 
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN 

Podle § 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o provozovnách pro výkon licencované činnosti: 

 
Držitel licence/Žadatel o licenci 
 
01  Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) nebo rodné číslo (bylo-li přiděleno) nebo datum narození 
x x x x x x x x  

 
02  Jméno, příjmení a případný dodatek, název, popřípadě obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstříku 
Petr Vilkus 

 
03  Pořadové číslo 04  Název provozovny 
1 FVE Petr Vilkus 
                     

 
05  Provozovna A   A – nová B – rušená C – se změnou údajů 
06  Předchozí provozovatel (pokud je znám) - vztahuje se pouze na novou provozovnu 
 Další provozovatel (pokud je znám) - vztahuje se pouze na rušenou provozovnu 
a) identifikační číslo b) provozovatel (jméno a příjmení/název/firma) 
       

 
c) číslo licence (byla-li udělena) 
      

 
07  Adresa provozovny 
a) ulice  b) č. popisné c) č. orientační 
Sportovní 326 1 

d) část obce 

      
e) obec f) PSČ 
Vřesina 747 20 

g) okres h) název a číselný kód KÚ a parcelní čísla 

Opava V ř e s i n a  u  O p a v y  7 8 6 6 9 1  

          8 3 1 / 5  
 

                         
 
i) název vodního toku j) říční km 

            
 
  

08  Počet zdrojů v provozovně  1    

 
09  Celkový instalovaný elektrický výkon provozovny 0,014 MWe,  z toho KVET 0   MWe 

 

 
10  Celkový instalovaný tepelný výkon provozovny             MWt,  z toho KVET         MWt 

 

 
 

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 426/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. 



 
 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN 
 
 

11 - výroba elektřiny 
strana 2 

 
11  Pořadové číslo 12  Název provozovny 
1        

FVE Petr Vilkus 
 
 
13  Rozpis podle zdrojů 

Pořadové číslo zdroje 1. 2. 3. 4. 5. 
Elektrický instalovaný 

výkon zdroje [MWe] 
0,014                         

Tepelný instalovaný výkon 

zdroje [MWt] 
                         

Napěťová úroveň vyvedení 
elektrického výkonu [kV] 

0,4                         

Typ zdroje 
(vysvětlivky) 

O                         

KVET 
(nehodící se škrtněte) 

ANO 
NE 

ANO 
NE 

ANO 
NE 

ANO 
NE 

ANO 
NE 

Druh paliva/zdroj energie 
(vysvětlivky) 

 

SLE                         

Pro další zdroje použijte nový formulář 
Druh paliva/Zdroj energie 
A – Hnědé uhlí B – Černé uhlí C – Koks D – Lehké topné oleje E – Těžké topné oleje F – Zemní plyn 
G – Propan–Butan H – Biomasa I – Bioplyn J – Skládkový plyn K – Kalový plyn L – Důlní plyn 
O – Sluneční energie P – Jaderné palivo Q – Vodní  R – Větrná 
Z – Ostatní  jaké 
       
 
Typ zdroje 
PE – parní  JE – jaderný PPE – paroplynový  PSE – plynový a spalovací  
VE – vodní PVE – přečerpávací vodní VTE – větrný SLE – solární 
GOE – geotermální AOE – jiná alternativní 
 
typ jiného zdroje       
 
 
 
 
14  Termín zahájení výkonu licencované činnosti nejpozději do 

1 0  den 4  měsíc 2 0 1 1  rok 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha k žádosti o udělení licence pro výrobu elektřiny 
výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 

 
 
ŽADATEL: 

Petr Vilkus 
 

 

Kategorie OZE /1 - energie. slun. záření 

Celkový instalovaný výkon provozovny [MWe] 0,014 

Celkové investiční náklady na provozovnu [tis. Kč] - 

z toho - stavební část [tis. Kč] - 

           - technologie [tis. Kč] - 

           - jiné investiční náklady [tis. Kč] - 

Předpokládané provozní náklady [tis. Kč/rok] - 

 z toho - palivové náklady /2 [tis. Kč/rok] - 

           - opravy a údržba [tis. Kč/rok] - 

           - mzdové náklady [tis. Kč/rok] - 

           - pojištění [tis. Kč/rok] - 

           - jiné provozní náklady [tis. Kč/rok] - 

Předpokládaná výroba elektřiny [MWh/rok] 12,300 

Předpokládaná výroba tepla /2 [GJ/rok] 0,000 

Předpokládané další výnosy [tis. Kč/rok] - 
 
/1  Kategorie OZE : biomasa; bioplyn; skládkový plyn; kalový plyn; energie vody; energie větru; 
 energie slunečního záření; geotermální energie; energie půdy; energie vzduchu 
 
/2  vyplňte pro OZE : biomasa; bioplyn; skládkový plyn; kalový plyn 
 
 
Komentář : 
      
      
      
     
      
      
     

 

  

razítko ERÚ 

 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 426/2005 Sb. 



 
 
 

Dohoda o užívání stavební části výrobny elektřiny. 
 

VLASTNÍK 
 

Jméno, příjmení – Fyzická osoba, Název subjektu – Právnická osoba 
Obec Vřesina 

Rodné číslo – Fyzická osoba, Identifikační číslo – Právnická osoba 
xxxxxxxx 

Trvalé bydliště – Fyzická osoba, Sídlo – Právnická osoba 
21. Dubna 247/1, Vřesina, 747 20 

 
 

ŽADATEL O LICENCI 
 

Jméno, příjmení – Fyzická osoba, Název subjektu – Právnická osoba 
Petr Vilkus 

Rodné číslo – Fyzická osoba, Identifikační číslo – Právnická osoba 
0 

Trvalé bydliště – Fyzická osoba, Sídlo – Právnická osoba 
Sluneční xxx/xx, xxxxxxx, xxx xx 

 
Vlastník stavební části výrobny elektřiny (fotovoltaické elektr.) umístěné na nemovitosti č.p.  

podle listu vlastnictví č. a žadatel o licenci  
Petr Vilkus 

jako provozovatel výrobny elektřiny, se dohodli tak, že žadatel o licenci bude užívat výše uvedenou 

část výrobny elektřiny (podle projektu výrobny) pro účely provozování výroby elektřiny v rámci 

licencované činnosti podle energetického zákona 
a 
zároveň vlastník ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím výše uvedené části zařízení žadatelem o licenci, 
k účelům vymezeným tímto zákonem, t.j. k výrobě elektřiny žadatelem o licenci  
Petr Vilkus 

jako provozovatelem výrobny elektřiny, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena podle 
§ 4 odst. 1 energetického zákona. 
 
  ZA VLASTNÍKA 
Jméno, příjmení – Fyzická osoba, Název subjektu – Právnická osoba 
Obec Vřesina zastoupená Jaroslavem S. 
ZA ŽADATELE O LICENCI 
Jméno, příjmení – Fyzická osoba, Název subjektu – Právnická osoba 
Petr Vilkus 
V Vřesině dne 31.2.2011 

 
 
 
 
                    ---------- ---- ---- -- ------ ---- ---- ---- ---- -                                   --------- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ----
                                    VLASTNÍK         ŽADATEL O LICENCI  

326/1 na parcele číslo 831/5 v obci Vřesina 
470 



Vyhláška č. 475/2005 Sb. 
 
Příloha XVI. 

 
 

Oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů a o její změně 

 
 

Jméno, příjmení a případný dodatek nebo obchodní firma nebo název výrobce: Petr Vilkus 

Identifikační číslo1): xxxxxxxx 

Název a adresa výrobny2): FVE Petr Vilkus, Sportovní 326/1, Vřesina 747 20, okres Opava, 
kraj Moravskoslezský 

Číslo licence na výrobu elektřiny3): xxxxxxxx 

Druh obnovitelného zdroje: FV generátor se střídačem a připojením 3 fází 

 
 
Od  1. 6.  roku 2011  žádáme o  podporu elektřiny  vyrobené z obnovitelných zdrojů ve 
výše jmenované výrobně ve formě: Zelených bonusů 
 
a) výkupu podle § 4 odst. 4  zákona o podpoře  využívání obnovitelných zdrojů, 
 
b) úhrady zelených bonusů podle § 4  odst. 7 zákona o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                                                 
1) Bylo- li identifikační číslo nebo číslo licence uděleno. 
2) Uvede se název a adresa výrobny v souladu s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny; pokud 

rozhodnutí o udělení licence ještě nebylo vydáno, uvede se název a adresa výrobny v souladu s podanou žádostí 

o udělení licence na výrobu elektřiny. 

V Vřesině dne 31. 03. 2011  Petr vilkus 
  Jméno a příjmení výrobce/ 

Jméno a příjmení osoby nebo osob 
oprávněných jednat za výrobce 

   
 

  Podpis 



Příloha k vyhlášce č. 475/2005 Sb. 
 
Hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 

Pro kalendářní rok: 

 

 

Jméno, příjmení a případný dodatek nebo obchodní firma nebo název výrobce: Petr Vilkus 

Identifikační číslo3): xxxxxxxx 

Název a adresa výrobny4): FVE Petr Vilkus, Sportovní 326/1, Vřesina 747 20, okres Opava, 
kraj Moravskoslezský 

Číslo licence na výrobu elektřiny3): xxxxxxxx 

 Druh obnovitelného zdroje: FV generátor se střídačem a připojením 3 fází 

 

Instalovaný elektrický výkon [kWe] 13,8 

Napětí v předávacím místě [kV] 0,4 
 

Ukazatel  Jednotka Hodnota 

Svorková výroba elektřiny za rok Esv [kWh] 12 300 

Technologická vlastní spotřeba elektřiny za 
rok 

Evl [kWh] 73 

Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů za 
rok 

Eoze [kWh] 12227 

Elektřina naměřená na předávacím místě 
mezi výrobnou a regionální distribuční 
soustavou 

Erds [kWh]  12227 

 

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné a pravdivé. 
 

 

                                                 
3) Bylo- li identifikační číslo nebo číslo licence uděleno. 
4) Uvede se název a adresa výrobny v souladu s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny; pokud 

rozhodnutí o udělení licence ještě nebylo vydáno, uvede se název a adresa výrobny v souladu s podanou žádostí 

o udělení licence na výrobu elektřiny. 

2011 

V Vřesině dne 31. 03. 2011  Petr vilkus 
  Jméno a příjmení výrobce/ 

Jméno a příjmení osoby nebo osob 
oprávněných jednat za výrobce 

   
 

  Podpis 



 
 
 

 

      Příloha XVII. 

Souhlas obce s výstavbou 
výrobny elektrické energie 

 
        

 
Investor:       
Petr Vilkus 
 
Zpracovatel: 
Bc. Jakub Vilkus, student VŠB - Technická univerzita Ostrava 
                                                                                                                                                          
Akce:          
Fotovoltaická výrobna el. energie o instalovaném výkonu 14 kW 
                                                                                                                                                                             
Umístění:   
ul.: Sportovní 326/1, Vřesina 747 20, č. par.: 831/5, k.ú.: Vřesina u Opavy 786 691,  
                                                                                                           
Vlastník areálu:   
Obec Vřesina, 21.dubna 247/1   
 
Stupeň:          
DPS - Dokumentace pro provedení stavby 
                                                                                                                                                                          
Datum:           
31. 1. 2011                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:                  
Bc. Jakub Vilkus, student VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a 
informatiky, Katedra elektroenergetiky 

 
E-mail:      jakub.vilkus@gmail.com 
 



 
 
 

 

1. Výrobna el. energie o výkonu 14 kW 

 

1.1 Předmět projektu je připojení výrobny k distribuční síti ČEZ distribuce, a.s. 

 

1.2 Základní technické údaje 

Projekt řeší instalaci a zapojení fotovoltaické výrobny elektrické energie umístěné na 

střešních prostorách objektu „restaurace na koupališti“ Vřesina, katastrální území Vřesina u 
Opavy 786 691, Instalace o celkovém výkonu 14 kW Celkově bude nainstalováno 60 kusů 

panelů CSI CS6P 230 - 230Wp. Výrobna el. energie bude připojena k distribuční síti ČEZ 

distribuce, a.s. 

 

1.3 Technické řešení 

Na střešních prostorách objektu „restaurace na koupališti“ Vřesina, bude celkem umístěno 

60 kusů fotovoltaických panelů CSI CS6P 230 – 230Wp o celkovém výkonu 14 kWp. 
Panely budou ukotveny na střeše na hliníkové konstrukci a vlastní profily budou k plechové 

falcované střeše uchyceny pomocí střešních kotev. Zapojené budou čtyři sériové větve 
paralelně. Každá sériová větev je po patnácti panelech. Pro tuto stavbu dle § 81 odst. 3 

písm. a) stavebního zákona není nutné provést ohlášení stavby, stavební povolení ani 

územní rozhodnutí, které vydává stavební úřad Hlučín. Na základě těchto poznatků, taktéž 

není nutné získat vyjádření odboru životního prostředí, které vychází ze zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech a zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
 

2. Souhlas obce s výstavbou výrobny el. energie o výkonu 14 kW 

 
Vážený pane starosto, Vážená obecní rado, 
 
žádám Vás o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na střešních prostorách objektu 
„restaurace na koupališti“ na ulici Sportovní 326/1, Vřesina 747 20, č. par.: 831/5, k. ú. : 
Vřesina u Opavy 786 691. Výrobna bude fungovat na systému „zeleného bonusu“, a sice 

přebytky elektrické energie budou prodávány poskytovateli distribuční sítě  
ČEZ distribuce, a.s. 

 

2.1 Souhlasím s výstavbou výrobny el. energie o výkonu 14 kW. 

 
Ve  …Vřesině... dne ……31. 1. 2011……. 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….  ………………………………….. 
         Starosta obce               Investor                                    Zpracovatel 
     Ing. J. Smolka                         Petr Vilkus         Bc. Jakub Vilkus                                                                                             
 
 
 



 

 

Příloha XVIII.  
 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení obchodního zákoníku 

 
Jakub Vilkus 
    
(dále jen zhotovitel) 
 
a Petr Vilkus  
(dále jen objednatel) 
 
     uzavírají tuto smlouvu: 
 
 
 
Článek I 
Předmět plnění: 
 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek níže uvedených zhotoví pro 
objednatele: 
Montáž a oživení fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 14 kW, včetně projektové 
dokumentace a vyřízení všech dokumentů pro uvedení do činnosti. 
 
2. Objednatel se zavazuje řádně poskytnuté plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho 
plnění. 
 
 
Článek II 
Cena a platební podmínky: 
 
1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši: xxxxxxxx  
 
2. Objednatel poskytne zálohovou platbu předem v hodnotě xxxxxxxx.  
 
 
3. Cena za provedení díla byla stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy. 
 
4. Právo fakturovat plnou platbu vzniká zhotoviteli po řádném splnění předmětu smlouvy 
v celém rozsahu podle Článku I, bez závad a nedodělků a jeho předání objednateli. 
 
5. Cena je splatná při převzetí díla objednatelem do data splatnosti faktury uvedeném na dané 
faktuře.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Článek III 
Doba plnění: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v termínu do 31. 6. 2011. 
 
Článek IV 
Práva a povinnosti smluvních stran: 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli. O předání předmětu díla sepíše zhotovitel protokol, který podepíší obě smluvní 
strany. 
 
2. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen 
zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla. 
 
3. Objednatel je povinen provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou 
cenu za jeho provedení. 
 
4. Objednatel je povinen v určeném termínu zajistit podmínky v místě instalace díla v souladu 
s všeobecnými podmínkami pro montáž díla. 
 
Článek V 
Záruka: 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že poskytnuté plnění bude provedeno v kvalitě dané 
technologickým postupem a v souladu s příslušnými normami ČSN, podle podmínek této smlouvy. 
 
2. Na poskytnuté plnění v rozsahu dle Článku I této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli 
záruku v délce 2 let ode dne protokolárního převzetí plnění díla objednatelem. 
 
Článek VI 
Závěrečná ustanovení: 
 
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku. 
 
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, po jednom 
pro každou smluvní stranu. Smlouva, může být změněna, nebo zrušena pouze písemnou dohodou 
smluvních stran.  
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními 
stranami. 
 
Ve Vřesině dne:  1. 1. 2011 
 
Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
   
 …………………………..                                                                                                 …………………………. 
 
      Petr Vilkus                                                                                                      Bc. Jakub Vilkus  
 
        



P a rc elní čís lo : 83 1 /5

V ýmě ra [m 2]: 36 2

K atas trální úz em í: Vř e sina u Op avy 78 6 69 1

Číslo LV : 470

Typ p arcely: Parcela ka tas tru nem ovitos tí

Mapo vý list: DK M

Určení vý mě ry: Ze  souřadnic v S-JTSK

Druh po zemku : zas tavěn á  plocha a n ádvoří

Stavba na  p arce le: č.p . 32 6 Zobraze ní v grafickém pro hlížeč i

Inf ormace o parce le

Sous ed ní p arcely

V lastn íci, jiní opráv nění

V la stn ick é  p ráv o

Jmé no /ná ze v Adre sa P od íl

Ob ec  Vře sina 2 1. dubna 247 /1, Vře sina , 7 47 2 0

Zp ůsob  och rany  nem ov itosti

Nejs ou  e vidován y žádné způso by ochrany.

Sez n a m  BPEJ

Parcela nem á e vidova né BPEJ.

Om ez ení v lastn ického p ráv a

Nejs ou  e vidován a žádná ome ze ní.

J iné zápisy

Ná ze v

Změ na výměr obnovou  ope rátu

Zobraze né údaj e ma jí informa tivní cha rakter.

Nem ovitos t je v územn ím ob vodu , kde  stá tní sp rávu  katastru ne mo vitostí ČR vykoná vá  K a tastrální úřad pro Moravs kos lezsk ý kraj, Ka tastrá lní
p racoviště Opav a

Platnos t k 04.04.2 011 15:45:48







 
 

Příloha XIX. 

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

                                
Vykonána dne:  ……28. 03. 2011…..      dle: 
Ukončena dne:  ……30. 03. 2011….       ČSN 33 2000 - 3 
Předána dne:  ………30. 03. 2011….     ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 

ČSN 33 2000 - 5 - 51  
ČSN 33 2000 - 6 - 61 

 
 
Revizní technik: Pavel Pašek    Investor: Petr Vilkus 
       Sluneční xxx/xx 
       Vřesina xxx xx  
 
Revidovaný objekt :  FVE PETR VILKUS, Sportovní 326/1, Vřesina 747 20 
 
Zdroje elektrického proudu :   
a-vlastní - fotovoltaický generátor s instalovaným výkonem 13,8 kWp se 

střídačem a s připojením 3 fází výkon střídače <13 kW 
 
 
Soustava :      

- 2P/DC; 250 - 850 V DC 
- 3/N/PE; 400/230 V AC; 50 Hz; TN-S 
- 3/N/PE; 400/230 V AC; 50 Hz; TN-C-S 
- 3/PEN; 400/230 V AC; 50 Hz; TN-C 

 
Měření izolačních a zemních odporů provedeno přístrojem : Profitest 0100S 
Měření impedančních smyček provedeno přístrojem : PU 195 
 
Celkový posudek: elektrické zařízení je schopné bezpečného provozu. 
 
 
         datum příští revize navrhuji 
         nejpozději r. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
  podpis provozovatele                 podpis revizního technika 
 
  
 
 



 
 

Příloha XX. 

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI OCHRANY PŘED 

BLESKEM                                
Vykonána dne:  ……28. 03. 2011…..      dle: 
Ukončena dne:  ……30. 03. 2011….        ČSN EN 62305 - 1 
Předána dne:  ………30. 03. 2011….      ČSN EN 62305 - 2 

 ČSN EN 62305 - 3,4       
 ČSN 33 1500 

 
Revizní technik: Pavel Pašek      Investor: Petr Vilkus 
         Sluneční xxx/xx 
         Vřesina xxx xx  
 
Revidovaný objekt :  FVE PETR VILKUS, Sportovní 326/1, Vřesina 747 20 
 
Jímací a zemnící soustava :   
a - oddálená (izolovaná) :  

- Provedena na základě analýzy rizika ochrany před bleskem 
- Ochrana před bleskem LPS III 
- Jímací soustava je provedena jako okružní vedení s jímacími 

tyčemi a oky velikosti 15 x 15 m. Svody jsou provedeny VN 
vodičem HVI do ekvipotenciální přípojnice 

- Přepěťové ochrany (SPD) provedeny třídy B - typu PU I vně 
objektu a B+C - typu PU I a PU II uvnitř objektu. 

- připojena na novou zemnící soustavu strojený zemnič, který je 
spojen se stávajícím zemničem 

okolní půda :   -      hlína (ornice) 
počasí při revizi :  -      polojasno teplota 15 °C 
 
předložené doklady :  -      projektová dokumentace jímací soustavy a elektroinstalace   

objektu 
 
celkový odpor jímací soustavy : <  1,12 Ω 
celkový odpor zemnící soustavy : < 1 Ω 
 
Celkový posudek: Jímací soustava svým provedením odpovídá požadavkům norem, platných 
v době jejího zřízení zejména ČSN 62305 a poskytuje z hlediska výše uvedené normy ochranu 
před atmosférickými účinky elektrické energie. 
 
         datum příští revize navrhuji 
         nejpozději r. 2014 
 
 
 
 
 
podpis provozovatele       podpis revizního technika 

  
  































































































 
 

Příloha XXII. 

STATICKÝ VÝPOČET 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:  Petr Vilkus 

Sluneční xxx/xx 
Vřesina xxx xx  

 
Akce :    FVE PETR VILKUS, Sportovní 326/1, Vřesina 747 20 
  Uložená FV sestavy na střeše objektu restaurace na koupališti 
  DPS 
 
Vypracoval:  Ing. Arch. xxxxxxxx 
 
Datum:  01/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. Podklady  
 
K vypracování statického výpočtu sloužily tyto podklady : 
 
Návrh sestavy nosné konstrukce FV modulů na podpůrné ocelové konstrukci a fragmenty 
dokumentace konstrukce střechy předmětného objektu. 
 
 ČSN 73 0035:Zatížení stavebních konstrukcí - změna Z3 ČSN EN 1990 Zásady navrhování 

konstrukcí 
 ČSN EN1991-1-1 Zatížení konstrukcí - Část 1-1 : Obecná zatížení Objemové 

tíhy, užitná zatížení 
 ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3 : Obecná zatížení Zatížení sněhem 
 ČSN EN1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Část 1-4 : Obecná zatížení 

Zatížení větrem, Duben 2007 ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových 
konstrukcí. Část 1-1 : Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 
Prosinec 2006 

 ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. 
Základní ustanovení pro výpočet 

 ČSN 73 1401 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 
 ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 

2. Předmět statického výpočtu 
 
Předmětem statického výpočtu je návrh a posudek plochých střešních prostor, které jsou 
zhotoveny z nosných vaznic IPE 200 a zabetonovány. Střešní prostor je určen pro uložení a kotvení 
fotovoltaického systému, přičemž fotovoltaický systém je navržen na samonosné hliníkové 
konstrukci. Střešní vaznice jsou umístěny ve vzdálenosti 1000 mm od sebe po celé délce objektu. 

 
3. Použité materiály 
 
 Hliníkové profily  Schletter - statika systému podle DIN 1055, část 4 (03/2005), část 5 

(06/2005),  
 

 Eurocode 1, stávající vaznice střechy z válcovaných profilů IPE 200 - ocel pevnostní - třídy 
S 235 JRG2 

 
4. Výpočet zatížení a posudek jednotlivých konstrukcí  
 
Výpočet zatížení, výpočet vnitřních sil a posudek vaznic IPE 200  
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby                                          Objednatel 

podpis                 podpis 
 

 
 

 
   




