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VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

Energetické liniové stavby 
(zkušenosti z povolovacího procesu projektů 

společného zájmu)

Konference BIM ČVÚT, Praha, 26. září 2019

Mgr. Vlastimil Diviš, vedoucí odboru Právní služby, ČEPS, a.s.

Základní informace o ČEPS, a.s. 

 Výhradní provozovatel přenosové soustavy České republiky na základě licence na přenos 
dle energetického zákona (č. 458/2000 Sb.).

 Jediným akcionářem ČEPS, a.s., je stát ČR, správu jeho majetkového podílu vykonává 
MPO ČR.

 Poskytuje nediskriminační přístup k přenosové soustavě za konkurenceschopné ceny.

 Provozuje, udržuje a rozvíjí přenosovou soustavu ČR.

 Zajišťuje přenos elektřiny od výrobce do místa odběru v rámci přenosové soustavy = 
přenosové služby.

 Dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku 
= systémové služby.
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Struktura trhu s elektřinou v ČR
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Regulované subjekty:

ERÚ
Energetický regulační úřad

ČEPS, a.s. Operátor trhu

s elektřinou

a plynem

(OTE, a.s.)

provozovatelé

distribučních 

soustav

Přenosová soustava ČR
Schéma sítí 400 a 220 kV
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Přenosová soustava České republiky
(k 31. 12. 2017)

Popis zařízení ČR celkem

Vedení 400 kV (km) 3 735

z toho dvojité a vícenásobné (km) 1 371

Vedení 220 kV (km) 1 909

z toho dvojité a vícenásobné (km) 1 038

Vedení 110 kV (km) 84

z toho dvojité a vícenásobné (km) 78

Zahraniční vedení 400 kV (-) 11

Zahraniční vedení 220 kV (-) 6

Rozvodny 400 kV (-) 28

Rozvodny 220 kV (-) 14

Rozvodny 110 kV (-) 1

Transformátory 400/220 kV (-) 4

Transformátory 400/110 kV (-) 49

Transformátory 220/110 kV (-) 21

Transformační výkon (MVA) 22 450

Transformátory s posunem fáze 400 kV (PST) (-) 4
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Nejčastější typy stožárů 220 a 400 kV
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PÚR, ÚPD

ÚTS EIA DÚR ÚR

DSP SŘ

DPS VŘ Realizace

VBř

6   - 12 18   - 24 6   - 24 12   - 12

6     - 12 12  - 12

12     - 12 12      - 12 18        - 24

- běží paralelně

- počátek během předchozí akce

PÚR – politika územního rozvoje ČR
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚTS – územně technická studie
EIA – posouzení vlivu na životní prostředí
DÚR – dokumentace pro územní řízení
ÚR – územní řízení

DSP – dokumentace pro stavební povolení
SŘ – stavební řízení
DPS – projekt na provedení stavby
VBř – věcná břemena
VR – výběrová řízení

Celková doba 102–144 měsíců (8,5–12 let)

0 12 36 60 72 84 96 108 120 144

měsíce

Příklad procesu výstavby vedení zvláště vysokého napětí
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Transevropské sítě
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 čl. 170 - 172 Smlouvy o fungování evropské unie

v oblastech:
 dopravních (TEN-T)
 telekomunikačních (eTEN) a 
 energetických infrastruktur (TEN-E).

Nařízení EP a Rady č. 1315/2013 ze dne 11.12.2013, o hlavních směrech Unie pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě.

Nařízení EP a Rady č. 347/2013 ze dne 17.4.2013, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě.

Unijní seznam projektů společného zájmu
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Projects of Common Interest = PCI = projekty společného zájmu

- prováděcí nařízení Evropské komise č. 2013/1391, č. 2016/89 a č. 2018/540 – první, druhý a třetí

unijní seznam PCI:
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Projekty společného zájmu - EU
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Projekty společného zájmu - ČR
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Aktivní dohled státního orgánu
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 Do 16. listopadu 2013 určí každý členský stát jeden vnitrostátní příslušný orgán, který odpovídá za 

usnadňování a koordinaci procesu udělování povolení pro projekty společného zájmu. (čl. 8 odst. 1 

Nařízení TEN-E)

 Usnesením vlády ČR č. 733 ze dne 10. září 2014 pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.

1. Prioritní status
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 Přijetí seznamu Unie určuje pro účely veškerých rozhodnutí vydaných v průběhu procesu udělování 

povolení nezbytnost těchto projektů z hlediska energetické politiky, bez ohledu na přesné 

umístění, trasu či technologii projektu. (čl. 7 odst. 2 Nařízení TEN-E)

 Za účelem zajištění účinného administrativního zpracování dokumentace žádostí týkajících se 

projektů společného zájmu zajistí předkladatelé projektů a všechny dotčené orgány, aby byla tato 

dokumentace vyřízena nejrychlejším možným způsobem slučujícím se se zákonem. (čl. 7 odst. 2 

Nařízení TEN-E).

 Existuje-li takový status ve vnitrostátním právu, je projektům společného zájmu přiděleno postavení 

nejvyššího možného národního významu a při povolovacích postupech, včetně územního 

plánovaní, pokud tak stanoví vnitrostátní právo, a posuzování dopadů na životní prostředí v rámci 

těchto postupů, je s nimi jako s takovými nakládáno, a to v takovém případě a do takové míry, do 

níž je toto nakládání určeno vnitrostátním právem platným pro příslušný typ energetické 

infrastruktury. (čl. 7 odst. 3 Nařízení TEN-E).
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1. Prioritní status v ČR
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PCI

tzv. 
seznam 
staveb

vybraná stavba 
energetické 

infrastruktury

stavba energetické 
infrastruktury

veřejně prospěšná stavba

stavba ve veřejném zájmu

kapitola III, čl. 7-10 nařízení EP a Rady o TEN-E

příloha zákona o urychlení výstavby

§ 1 odst. 4 první věta zákona o urychlení výstavby

§ 1 odst. 4 první věta zákona o urychlení výstavby

§ 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona

§ 2 a § 3 odst. 2 energetického zákona

2. Včasné a dostatečné zapojení veřejnosti
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Příručka postupů procesu udělování povolení
(zpracovává MPO)

Koncepce účasti veřejnosti
(zpracovává ČEPS - schvaluje MPO)

Internetové 
stránky

(ČEPS)

Další vhodné 
informační 
prostředky

(ČEPS)

Veřejné 
konzultace

(ČEPS)

Zpráva o činnostech 
s účastí veřejnosti

(ČEPS)
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3. Účinný povolovací systém
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1. Integrovaný systém

- jediné komplexní rozhodnutí 

- ostatní orgány mohou jen vyjádřit svůj 
názor, který je vzat v úvahu

2. Koordinovaný systém

- komplexní rozhodnutí zahrnuje více 
jednotlivých rozhodnutí vydaných 
několika orgány

- jsou koordinovány příslušným orgánem 

- pokud orgán nevydá toto rozhodnutí ve 
stanovené lhůtě:

a) příslušný orgán může přijmout 
jednotlivé rozhodnutí v zastoupení jiného 
orgánu nebo

a) platí že jiný orgán buď projekt schválil 
nebo zamítl. 

- příslušný orgán může rozhodnutí jiného 
orgánu změnit, domnívá-li se, že 
rozhodnutí není dostatečně podloženo

3. Systém spolupráce

- přijetí komplexního rozhodnutí 
koordinuje příslušný orgán

- příslušný orgán stanoví pro každé 
jednotlivé rozhodnutí přiměřenou 
časovou lhůtu, během níž jsou vydána 
jednotlivá rozhodnutí.

- příslušný orgán sleduje dodržování 
časových lhůt dotčenými orgány.

- není-li rozhodnutí vydáno ve lhůtě, 
informuje prodlévající orgán příslušný 
orgán, který stanoví novou lhůtu.

VOLBA ČR

4. Závazné maximální časové lhůty
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Délka a realizace povolovacího postupu

(3,5 roku)

možnost prodloužení o max. o 9 měsíců

Fáze před podáním žádosti

(2 roky)

Fáze zákonného povolovacího 
postupu

(1,5 roku)
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5. Asistence příslušného orgánu

17

U
z
n
á

n
í 
z
ra

lo
s
ti

D
o

k
u

m
e

n
ta

c
e

H
a
rm

o
n

o
g

ra
m Procesu 

udělování 
povolení.

P
o

tv
rz

e
n

í úplnosti 
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vstup do 2. 
fáze

(zákonného 
povolovacího 
postupu).

Rozsah 

materiálů a 

úrovně 

informací.

Povolovací 
proces

§ 5d zákona o urychlení výstavby:

Stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury se umisťují a 

povolují vždy ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném 

územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle 
stavebního zákona.

Schopnost 

obstát ve fázi 

před 

podáním 

žádosti.

VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, www.ceps.cz

Děkuji

za pozornost

Mgr. Vlastimil Diviš, vedoucí odboru Právní služby

divis@ceps.cz


