
PROCES PRVNÍHO PARALELNÍHO 

PŘIPOJENÍ

MIKROZDROJE DO 10KW

ČASTÉ ZÁVADY V ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČÍCH

DOPORUČENÉ ZPŮSOBY OSAZENÍ OVLÁDACÍHO RELÉ



ÚVODEM

Při posuzování připravenosti elektroměrových rozváděčů pro osazení
měřící soupravy v rámci procesu Prvního paralelního připojení (dále jen
PPP) pro mikrozdroje se naši zaměstnanci řídí platnými „Připojovacími
podmínkami pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech
napojených z distribuční sítě nízkého napětí“.

Pro odběrná místa, ve kterých dochází k rozšíření elektrické instalace o
výrobnu, platí „Připojovací podmínky pro výrobny elektřiny pro připojení
na síť ČEZ Distribuce, a.s.“ (v současné době probíhá jejich revize,
předpoklad aktualizace do konce roku 2019)

V řadě případů nacházíme na odběrných místech závady, které brání
úspěšnému dokončení procesu PPP ačkoliv je v rámci požadavku
deklarován soulad s technickými podmínkami připojení, které jsou
uvedeny ve smluvním ujednání a Připojovacích podmínkách.

V další části této prezentace naleznete výčet nejčastějších závad včetně
dalších doporučení pro úspěšné dokončení procesu PPP.
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ÚVODEM

V následujících dnech Vás budou kontaktovat naši technici pro
zodpovězení případných Vašich dotazů. Pro složitější úpravy
elektroměrových rozváděčů lze též kontaktovat naše kolegy na níže
uvedených e-mailových adresách .
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Region Jméno příjmení Email

SEVER Ing. Jan Palivec

Petr Pokorný

Jiří Zlámal

jan.palivec@cezdistribuce.cz

petr.pokorny02@cezdistribuce.cz

jiri.zlamal01@cezdistribuce.cz

MORAVA Jiří Ryšánek

Ing. René Čumpelík

Ing. Alexej Krajčovič

jiri.rysanek@cezdistribuce.cz

rene.cumpelik@cezdistribuce.cz

alexej.krajcovic@cezdistribuce.cz

STŘED Bc. Tomáš Dvořáček

Vít Sedlák

Pavel Rychtera

tomas.dvoracek@cezdistribuce.cz

vit.sedlak@cezdistribuce.cz

pavel.rychtera@cezdistribuce.cz

VÝCHOD Mgr. Vladimír Jarkovský

Libor Černý

Jaroslav Novotný

vladimir.jarkovsky@cezdistribuce.cz

libor.cerny@cezdistribuce.cz

jaroslav.novotny03@cezdistribuce.cz

ZÁPAD Luboš Mattas

Bc. Tomáš Vančura

David Horký

lubos.mattas@cezdistribuce.cz

tomas.vancura@cezdistribuce.cz

david.horky@cezdistribuce.cz
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ZÁVADY V ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČÍCH V RÁMCI 

INSTALACE MĚŘENÍ TYPU B V PŘÍMÉM ZAPOJENÍ

▪ Pokud nebude zkratová schopnost hlavního jističe 10 kA nebo vypínací charakteristika B, PP vracíme 

(závada)

▪ Pokud bude na OM hlavní jistič typu J7K, J1K, ITV, ITM a jiné staré „černé“ jističe nebo vypínače, PP 

vracíme (závada)

▪ Pokud bude vodič PEN vedený přes elektroměr, PP vracíme (závada)

▪ Pokud bude nečitelná hodnota hlavního jističe, PP vracíme (závada)

▪ Pokud nepůjde opravit sled fází u elektroměru, PP vracíme (závada)

▪ Pokud bude na OM nevyhovující nulový můstek (nevhodný průřez PEN vodiče ve svorce, nulový můstek 

nelze zaplombovat, nebo chybí jeho kryt), PP vracíme (závada).

▪ Vždy je nutná kontrola za deskou. Jestli není možné kontrolu provést tak vracíme PP a necháme rozváděč 

upravit. PP vracíme (závada)

Pozn.: Výše uvedené závady posuzujeme shodně jako při změně sazby
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Pokud se bude při vypnutém hlavním jističi vracet napětí z instalace po silových vodičích (závada na 

měniči, batterybox, aj..), PP vracíme (závada)

Pokud nebude OM připravené na instalaci přijímače HDO pro řízení činného výkonu (vyjma výroben 

zjednodušeně připojovaných) včetně OR, proces PPP není dokončen



Příklad některých závad vedoucích 

k nemožnosti montáže měření typu B
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NEDOSTATEČNÁ ZKRATOVÁ SCHOPNOST HL. JISTIČE (<10KA)
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VYPÍNAČ POUŽITÝ MÍSTO HLAVNÍHO JISTIČE



NEVYHOVUJÍCÍ HLAVNÍ JISTIČ (IJV, J1K)
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NEVYHOVUJÍCÍ JISTIČ EATON (S VYMĚNITELNÝM KRYTEM)
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VODIČ PEN VEDENÝ PŘES ELEKTROMĚR
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NEČITELNÁ JMENOVITÁ PROUDOVÁ HODNOTA HL. JISTIČE
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ELEKTROMĚR NENÍ VE SLEDU FÁZÍ 
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NEVYHOVUJÍCÍ NULOVÝ MŮSTEK
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Nulový můstek porcelánový 25A je pro max. průřez 6 mm2



NELZE PROVÉST KONTROLU ZA DESKOU

13

Vodiče nejsou přehledně uspořádány, jejich „uložení“ 

nesplňuje požadavky na kladení a vedení vodičů



PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM JISTIČI SE VRACÍ NAPĚTÍ Z INSTALACE
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UPOZORNĚNÍ NA NĚKTERÉ NEVYHOVUJÍCÍ TYPY JISTIČŮ

Společnost ČEZ Distribuce zveřejnila na internetových stránkách informaci o 

nevyhovujících jističích, které nelze použít jako hlavní jistič před elektroměrem:

15



MOŽNÁ NÁHRADA NEVYHOVUJÍCÍCH NULOVÝCH MŮSTKŮ

Společnost ČEZ Distribuce pro své dodavatele vytipovala možná řešení jako náhradu 

nevyhovujících nulových můstků:
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UPOZORNĚNÍ NA POVINNOSTI PŘI INSTALACI FVE

V ČSN 332000-7-712  ed.2 „Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech –

Fotovoltaické (PV) systémy“ z října 2016 byl proti prvnímu vydání doplněn odstavec:

712.514.101 Pro zajištění bezpečnosti osob, musí být dána výstraha označující 

přítomnost fotovoltaické instalace, např. pro personál údržby, inspektory, pracovníky 

veřejné distribuční sítě, záchranné složky.

Znak, uvedený na obrázku 712.514.101 musí být pevně umístěn:

– na počátku elektrické instalace;

– v místě měření elektrické energie, je-li vzdáleno od počátku elektrické instalace;

– na spotřebitelském zařízení nebo rozváděči ke kterému je připojeno napájení od 

měniče.
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UPOZORNĚNÍ NA POVINNOSTI PŘI INSTALACI FVE
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Způsob instalace ovládacích přístrojů

v elektroměrových rozváděčích

(ovládací relé, přijímač HDO pro řízení

činného výkonu)
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BLOKOVANÉ SPOTŘEBIČE U MĚŘENÍ TYPU B

(ODLIŠNÉ OD MĚŘENÍ TYPU C)

U měření typu C je ovládání řešeno většinou přijímačem HDO, který podle vysílání 

signálu HDO ovládá jak přepínání T1 a T2, ale také spíná blokované spotřebiče.

20



BLOKOVANÉ SPOTŘEBIČE U MĚŘENÍ TYPU B

U měření typu B ovládání spotřebičů řídí výstupní kontakty z elektroměru, které spínají 

podle programu uloženého v elektroměru, který zároveň přepíná T1 a T2.

Výstupní kontakty ale nelze přímo použít pro spínaní stykačů pro blokované spotřebiče, 

ale mezi cívku stykače a výstup z elektroměru je zapojeno ovládací relé.
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BLOKOVANÉ SPOTŘEBIČE U MĚŘENÍ TYPU B

Elektroměrový rozvaděč musí být upraven tak, aby byl doplněn o ovládací relé (dále jen 

OR). Tuto informaci odběratel obdrží ve Smlouvě v části technických podmínek připojení 

(dále jen TPP) a následně pak ve vyjádření k projektové dokumentaci stavby.

Pro dokreslení přikládáme část smlouvy s požadavkem na osazení OR

V případě, že OR nebude v odběrném místě připraveno, není možné dokončit úspěšně 

montáž elektroměru.
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OVLÁDÁNÍ ČINNÉHO VÝKONU U MIKROZDROJŮ

V současnosti v převážné většině uzavřených smluv o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě je v TPP uvedeno ustanovení o schopnosti úrovňového 

řízení činného výkonu výrobny (mikrozdroje) v rozsahu 0% a 100%. 

Řízení činného výkonu výrobny je řešeno připojením vodiče N 0% na svorkovnici PEN.
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OVLÁDÁNÍ ČINNÉHO VÝKONU U VÝROBEN (MIKROZDROJ)

Způsob zapojení přijímače HDO pro řízení činného výkonu výrobny (mikrozdroj):
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TPP – TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pokud je elektroměrový rozvaděč (dále jen ER) konstrukčně vyroben tak, že nemá prostor 

pro osazení přijímače HDO, pak pro splnění smluvních podmínek bude potřebné tento 

rozvaděč buď upravit (pokud to lze) nebo celý vyměnit. Pokud má ER prostor pro osazení 

přijímače HDO, pak se tento využije pro jeho osazení. Prostor pro umístění lze za určitých 

podmínek využít i pro osazení OR.

Přijímač HDO je v těchto případech (mikrozdroje v odběrném  místě s přetokem do 

distribuční soustavy) využíván pro řízení činného výkonu výrobny, tzv. logickým modulem.

Mohou nastat případy:

Pozn. varianta bez řízení výkonu je pouze i mikrozdrojů připojovaných zjednodušeně dle §16 

vyhl. 16/2016 Sb. 
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Možné kombinace instalace přístrojů

varianta sazba
řízení činného P 

(požadavek z TPP) ovl. relé (OR)
HDO pro řízení 

činného P
1 1 tarif ne ne ne
2 1 tarif ano ne ano
3 2 tarif ne ano ne
4 2 tarif ano ano ano



VARIANTA 2

JEDNOTARIF S ŘÍZENÍM ČINNÉHO VÝKONU

U ER pro možnost 2T měření nebo 

u ER pro dva 1T elektroměry je  

možná. 

Instalace HDO pro řízení výkonu 

instalovat do prostoru určeného 

původně pro přijímač pro ovládání 

sazby a spotřebičů, je nutno 

provést úpravu zapojení v ER 

včetně popisků vodičů návlečkami.

Zkontrolovat, případně doplnit jistič 

pro HDO dle PPnn.
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VARIANTA 4

DVOUTARIF S ŘÍZENÍM ČINNÉHO VÝKONU

Stávající přijímač HDO bude 

demontován a na jeho místo 

bude instalován přijímač 

HDO pro řízení činného 

výkonu, ovládací relé umístit 

na DIN lištu k hlavnímu 

jističi. 

V případě požadavku klienta 

na přístupná tlačítka 

elektroměru, musí si klient 

upravit kryt rozváděče tak, 

aby tlačítka byla přístupná. 

Současně nesmí být 

porušeno předepsané krytí 

ER.
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VARIANTA 4

DVOUTARIF S ŘÍZENÍM ČINNÉHO VÝKONU

Preferujeme řešení umístění ovládacího relé na DIN lištu k hlavnímu jističi. 

HDO pro řízení výkonu bude umístěno vedle elektroměru místo stávajícího 

přijímače.
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VARIANTA 4

DVOUTARIF S ŘÍZENÍM ČINNÉHO VÝKONU

V tomto rozváděči bez problémů bude umístěno ovládací relé v části hlavních jističů
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VARIANTA 4 

DVOUTARIF S ŘÍZENÍM ČINNÉHO VÝKONU

Na místo stávajícího přijímače 

HDO je možno pomocí podložek 

pro montáž (ilustrativně 

znázorněno červenými obdélníky)  

instalovat jak přijímač HDO pro 

řízení výkonu, tak ovládací relé pro 

blokované spotřebiče. 

Pozn. jednopólový stykač použitý 

jako ovládací relé má výrobcem 

předepsanou pracovní polohu 

svisle. Není proto možno jej 

montovat např. vodorovně pod 

přijímače HDO
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VARIANTA 4

DVOUTARIF S ŘÍZENÍM ČINNÉHO VÝKONU
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VARIANTA 4

DVOUTARIF S ŘÍZENÍM ČINNÉHO VÝKONU

Na místo stávajícího přijímače     

HDO bude instalován pomocí 

přípravku jak přijímač HDO pro 

řízení výkonu, tak ovládací relé 

pro blokované spotřebiče. 
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VARIANTA 4

DVOUTARIF S ŘÍZENÍM ČINNÉHO VÝKONU

Řešení předchozího návrhu 
(tolerujeme nedostatek místa 
pro umístění přístrojů podle 
Připojovacích podmínek pro 
výrobny)

Pozn. jednopólový stykač 
použitý jako ovládací relé má 
výrobcem předepsanou 
pracovní polohu svisle. Není 
proto možno jej montovat např. 
vodorovně pod přijímače HDO
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PŘÍPRAVEK PRO INSTALACI OVLÁDACÍHO RELÉ

Na trhu je k dispozici přípravek (např. od výrobce DCK Holoubkov) pro umístění OR s 

přijímačem HDO do prostoru vymezeného pro sazbový spínač:
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PŘÍPRAVEK PRO INSTALACI OVLÁDACÍHO RELÉ

Popis:

Tento univerzální držák je určen pro dodatečnou montáž do stávajících

rozváděčů s přímým dvoutarifním měřením elektrické energie při zřizování

výrobny (zpravidla fotovoltaické elektrárny) v odběrném místě. Držák se připevní

pomocí dodaných šroubů ke spodním držákům určeným pro přijímač HDO. Dále

pomocí vrutů se připevní na držák kryt oddělovacího relé. Toto řešení umožňuje

distributor elektřiny ČEZ Distribuce a.s. , který tímto řešením umožňuje montáž

oddělovacího relé společně s přijímačem HDO do prostoru vymezeného pro

sazbový spínač v souladu s platnými připojovacími podmínkami NN. Výhodou

tohoto řešení je použitelnost pro většinu typů elektroměrových rozváděčů od

různých výrobců. Podmínkou je, že rozváděč musí být určen pro dvoutarifní

přímé měření s vymezeným prostorem pro umístění sazbového spínače

(přijímače HDO).
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PŘÍPRAVEK PRO INSTALACI OVLÁDACÍHO RELÉ
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ZAPOJENÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE S MĚŘENÍM  TYPU C  

DO DOBY INSTALACE MĚŘENÍ TYPU B (OBDOBÍ PŘED PPP)
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ZAPOJENÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE S MĚŘENÍM  TYPU C  

DO DOBY INSTALACE MĚŘENÍ TYPU B (OBDOBÍ PŘED PPP)

Po montáži FVE v odběrném místě v případě distribuční sazby s blokovanými spotřebiči 

(topení, TUV) je nutno po úpravě elektroměrového rozváděče zajistit, aby bylo do doby 

zahájení procesu prvního paralelního připojení stále funkční blokování spotřebičů.

Proto je nutno zapojit měřicí soupravu podle schéma uvedeném na předchozím snímku. 

Tak bude zapojeno měření v případě jednoho stykače pro ovládání spotřebičů, např. při 

sazbě D25d. 

Pokud je v odběrném místě  přiznána sazba v provedení s více stykači pro ovládání 

spotřebičů, např. sazba D45d, musí být blokovací vodiče pro spínání stykačů v instalaci 

zapojeny takto:

• Připojením vodičů na jednu svorku ovládacího relé (spínací kontakt) – v tom případě 

musí být bezpodmínečně zajištěno napájení cívek stykačů ze souhlasné fáze 

(doporučeno L1)

• Použitím ovládacího relé se dvěma spínacími kontakty, na které budou vodiče od 

stykačů připojeny

• Využitím dalšího stykače v podružném rozváděči, který bude spínat ovládání stykačů 

spotřebičů

• Spínat všechny topné spotřebiče přes silové kontakty pouze jednoho stykače
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ZAPOJENÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE S MĚŘENÍM  TYPU C  

DO DOBY INSTALACE MĚŘENÍ TYPU B (OBDOBÍ PŘED PPP)

• Pro řešení FVE s baterryboxem a tepelným čerpadlem bez dotopu, které zajišťuje 

vytápění a současně přípravu TUV, není nutné v odběrném místě instalovat ovládací 

relé pro blokování spotřebičů.

• Požadavek na regulaci FVE ve stavech nouze však v tomto případě zůstává beze 

změn (přijímač HDO + pilotní vodič N0%).

Během procesu prvního paralelního připojení v případě správného zapojení měřicí 

soupravy bude distributorem instalován elektroměr typu B a měřící souprava bude 

zapojena dle platného schéma podle Připojovacích podmínek pro výrobny elektřiny.

V případě potřeby se obraťte na kontaktní osoby ČEZ Distribuce uvedené na druhém 

snímku prezentace.
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Děkuji za pozornost.
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