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1 ÚVOD 
Tato �ást Pravidel provozování distribu�ních soustav (PPDS) definuje standard plynulosti distribuce, distribuce 
elekt�iny, pro jehož stanovení jsou podkladem p�íslušné údaje poskytované jednotlivými držiteli licence na 
distribuci a postup výpo�tu uvedený v této p�íloze PPDS. 

2 CÍLE 
Spolehlivost a plynulost distribuce je jednou z nejd�ležit	jších charakteristik elekt�iny dodávané zákazník�m 
distribu�ních soustav i p�enosové soustavy.  
Hlavní cíle sledování spolehlivosti a plynulosti distribuce jsou získání: 

1) obecných (systémových) ukazatel� plynulosti distribuce v sítích nn, vn a 110 kV p�íslušného PDS 
2) podklad� o spolehlivosti jednotlivých prvk� v sítích PDS 
3) podklad� pro spolehlivostní výpo�ty p�ipojení velkoodb	ratel� 
4) podklad� o plynulosti distribuce pro citlivé zákazníky1. 

 
Obecný (systémový) standard plynulosti distribuce p�edepsaný pro tento ú�el ERÚ [1] je definován 
následujícími ukazateli: 

a) �etnost p�erušení distribuce elekt�iny daná po�tem p�erušení dodávek nebo distribuce elekt�iny za 
kalendá�ní rok, (po�et p�erušení/rok/zákazníka) §21.1 v [1]  – SAIFI 2 

b) souhrnná doba trvání všech p�erušení distribuce elekt�iny v minutách za kalendá�ní rok 
(minut/rok/zákazníka) §21.2 v [1]– SAIDI 3 

c) pr�m	rná doba trvání jednoho p�erušení distribuce elekt�iny v minutách v kalendá�ním roce 
(minut/p�erušení) §21.3 v [1]– CAIDI 4. 

P�edm	tem tohoto sledování jsou ve smyslu vyhlášky ERÚ [1]: 
 
a nahodilá (poruchová/neplánovaná) p�erušení distribuce: 
b. plánovaná p�erušení distribuce 5 
 
s trváním delším než 3 minuty (tzv. dlouhodobá p�erušení distribuce ve smyslu �SN EN 50160 [2])6. 
Tyto ukazatele charakterizují st�ední pr�m	rnou hodnotu plynulosti distribuce a její d�sledky z pohledu 
pr�m	rného zákazníka. Budou využívány p�edevším ve vztahu k  ERÚ, poradenským firmám i vzájemnému 
porovnání výkonnosti provozovatel� DS.  
Ve vztahu k b	žným zákazník�m jsou však d�ležité meze, ve kterých se tyto ukazatele v DS (nebo v jejich 
n	které �ásti) pohybují a rozd	lení jejich �etnosti v DS jako celku i ve vybraných uzlech DS. 
Protože plynulost distribuce je závislá nejen na spolehlivosti prvk� DS a plynulosti distribuce z PS p�íp. i zdroj� 
DS, ale i na organizaci �inností p�i plánovaném i nahodilém p�erušení distribuce, vybavení technickými 
prost�edky pro lokalizaci poruch, zp�sobu provozu uzlu sít	, možnosti náhradního napájení apod., je d�ležité 
sledovat i tyto další okolnosti. 
 
Podklady o spolehlivosti za�ízení a prvk� distribu�ních soustav jsou: 
 poruchovosti jednotlivých za�ízení a prvk�, 
 odstávky za�ízení p�i údržb	 a revizích, 
 odstávky za�ízení pro provozní práce na vlastním za�ízení i zajišt	ní bezpe�nosti p�i pracích v blízkosti 

živých �ástí rozvodu. 
Tyto podklady mohou sloužit jak pro posuzování vlastností již provozovaných za�ízení (pop�. i za�ízení ur�itého 
typu vybraného dodavatele), p�i výb	ru nových za�ízení a pro posuzování vhodného �asu pro rekonstrukci 
dožívajících za�ízení, tak i pro spolehlivostní výpo�ty, volbu zp�sobu provozu uzlu sítí vn apod. 
 
Podklady pro spolehlivostní výpo�ty p�ipojení velkoodb�ratel� jsou: 
 spolehlivost za�ízení a prvk� distribu�ních soustav, 
 �etnosti p�erušení distribuce a jeho trvání v  odb	rných místech. 
                                                           
1 Odb�ratelé vyžadující nadstandardní kvalitu distribuce. 
2 System Average Interruption Frequency Index- systémový ukazatel �etnost p�erušení  
3 System Average Interruption Duration Index –systémový ukazatel trvání p�erušení 
4 Customer Average Interruption Duration Index -  ukazatel pr�m�rného p�erušení zákazníka 
5 Zahrnuta do výkazu dodržování standardu plynulosti 
6 Za vynucená p�erušení distribuce považujeme ve smyslu §2 f) [1] taková, p�i kterých nedošlo k poškození 
za�ízení, ale která mají ohrožení nebo poruše zabránit (nap�. požár, námraza apod.). 
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Podklady o plynulosti distribuce pro zákazníka s citlivými technologiemi jsou: 
 �etnost, hloubka a trvání nap	
ových pokles� (�etnost, zbytkové nap	tí a trvání nap	
ových pokles�)7, 
 �etnost a trvání krátkodobých p�erušení distribuce. 
 

3 ROZSAH PLATNOSTI 
Provozovatel DS je povinen zaznamenávat k jednotlivým událostem hodnoty: 
• uvedené v �ásti 4.1.1, 4.1.2  a 4.1.4 
• 4.1.10 až 4.1.15 

Pro hodnocení p�itom platí, že  PDS musí ú�inky p�erušení nebo omezení distribuce vztahovat k po�tu 
postižených zákazník� – podle 4.3. 

 
Zaznamenávání ostatních položek databáze a k nim vztažených �íselník� je doporu�ené. 
 
Rozsah, ve kterém je PDS povinen sledovat, vyhodnocovat a archivovat krátkodobé poklesy, p�erušení a 
zvýšení nap�tí podle �ásti 6 uvádí P�íloha 3, �ást 5:  
 

4 DATABÁZE PRO SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ 
Sledované události – p�erušení distribuce jsou bu� nahodilé nebo plánované.. 
Data pot�ebná k  sledování plynulosti distribuce jsou: 

4.1 HODNOTY ZADÁVANÉ JEDNOTLIV� 

Pozn.: Tyto hodnoty jednak identifikují událost, jednak ji charakterizují �asovými a dalšími údaji. 

4.1.1 Po�adové �íslo události v b�žném roce. 

4.1.2 Typ události – druh p�erušení 
 Základní rozd	lení ve vztahu k [1] je následující: 

a) Nahodilé (poruchové/neplánované) p�erušení distribuce 
a1) poruchy vlivem za�ízení distribu�ní soustavy8  
a2) poruchy cizím zavin	ním9 
a3) p�erušení dodávky z p�enosové soustavy nebo distribu�ní soustavy jiného PDS10 
a4) stavy nouze (§ 54 odstavec 1 EZ) a p�edcházení stav�m nouze 11  
a5) kumulace poruch vlivem nep�íznivých pov	trnostních podmínek 12 
a6) vynucená13  

b. Plánovaná p�erušení distribuce ([7] § 25 odstavec 4 písmeno d) bod 6; [1] § 2 písmeno g) a § 6) 

                                                           
7 �SN IEC 61000-4-30 [6] p�ináší novou definici nap��ových pokles�, která lépe vystihuje vliv na za�ízení. 
8 zahrnuty do výkazu dodržování standardu plynulosti 
9 zahrnuty do výkazu dodržování standardu plynulosti 
10 nezahrnuty do výkazu dodržování standardu plynulosti 
11 nezahrnuty do výkazu dodržování standardu plynulosti 
12 nezahrnuty do výkazu dodržování standardu plynulosti, pokud PDS do 10 pracovních dn� ode dne, ve kterém k 
mimo�ádnému p�erušení distribuce došlo, oznámí vznik takové skute�nosti Ú�adu a zp�sobem nevzbuzujícím 
d�vodné pochybnosti prokáže 
13 nezahrnutá do výkazu dodržování standardu plynulosti, zahrnují  

p�erušení ([7] § 25 odstavec 4 písmeno d body 1, 3 – 5, 8 a 9; [1] § 2 písmeno f):, bezprost�ední 
ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a likvidaci t�chto stav�,neoprávn�ná distribuce elekt�iny ([7] 
§ 53) 
neumožn�ní p�ístupu k m��icímu za�ízení 
neoprávn�ný odb�r elekt�iny ([7] § 51) 
odb�r elekt�iny za�ízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob 
odb�r elekt�iny za�ízeními, která ovliv�ují kvalitu elekt�iny v neprosp�ch ostatních odb�ratel� a 
odb�ratel nevybavil tato odb�rná za�ízení dostupnými technickými prost�edky k omezení t�chto vliv� 
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Pozn.: Další vnit�ní �len�ní je již individuální podle pot�eb jednotlivých PDS,  podle jejich individuální 
databáze.  

4.1.3 Druh sít� 
 Kód druhu sít	 podle zp�sobu provozu uzlu: 

izolovaná, kompenzovaná, odporov	 uzemn	ná, kombinovaná, ú�inn	 uzemn	ná (ze spole�ného 
�íselníku druhu sítí). 
Pozn.: Kombinovaná sí� je kompenzovaná sí� vn, u které je p�i zemní poruše p�ipojen paraleln� ke 
zhášecí tlumivce odpor a zemní poruchy jsou vypínány p�sobením ochran. 

4.1.4 Nap�tí sít� 
Jmenovité nap	tí sít	, které se týká událost (ze spole�ného �íselníku nap	tí sítí a za�ízení). 
Pozn.: Pokud se plánovaná událost týká sít� s  více nap��ovými hladinami, pak se uvede nejvyšší 
nap��ová hladina, u nahodilých (poruch) nap�tí sít� se za�ízením postiženým poruchou. 

4.1.5 Nap�tí za�ízení 
Jmenovité nap	tí za�ízení, kterého se týká událost (ze spole�ného �íselníku nap	tí sítí a za�ízení). 
Pozn.: Pokud se plánovaná událost týká za�ízení více nap��ových hladin, pak se uvede nejvyšší 
nap��ová hladina, u nahodilých (poruch) nap�tí za�ízení postiženého poruchou. 

4.1.6 P�í�ina události 
 �íselný kód p�í�iny ze spole�ného �íselníku p�í�in události.  

4.1.7 Druh (soubor) za�ízení 
 �íselný kód druhu (souboru) za�ízení ze spole�ného �íselníku.  

4.1.8 Poškozené (revidované) za�ízení 
 �íselný kód druhu (souboru) za�ízení ze spole�ného �íselníku prvk� rozvodu. Poškozená za�ízení 

p�edstavují prvky rozvodu.  

4.1.9 Druh zkratu (zemního spojení)  
 Zadává se kód ze spole�né databáze. 

Pozn.: Pro stanovení obecných ukazatel� plynulosti distribuce nemá tato položka bezprost�ední význam, 
doporu�ujeme ji pro možné posouzení ú�innosti a správného nastavení ochran, vhodnosti zvoleného 
zp�sobu provozu uzlu sít� apod. 
 

Události se zjednodušeným záznamem jednotlivých manipulací a po�t� zákazník� v pr�b�hu p�erušení 
distribuce a jejího obnovení 

4.1.10 T0 
 Datum a �as za�átku události. 
 Pozn.: Datum a �as, kdy je provozovatel o události  informován.  

4.1.11 T1 
 Datum a �as za�átku manipulací.  

Pozn.: U poruchy datum a �as první manipulace, která neslouží k ov��ení jejího trvání opakovaným 
zapnutím vypadlého prvku). 
U plánovaných událostí je datum a �as za�átku události a manipulací shodný. 

4.1.12 T2 
 Datum a �as konce manipulací pro vymezení poruchy.  

4.1.13 T3 
Datum a �as obnovení distribuce v úseku ovlivn	ném událostí.  
Pozn.: Datum a �as obnovení distribuce u všech zákazník� ovlivn�ných událostí. 
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4.1.14 T4 
Datum a �as konce události, tj. �as obnovení schopnosti za�ízení plnit svou funkci. 
Pozn.: U plánovaných a vynucených událostí je datum a �as konce manipulací a události shodný.  

4.1.15 Tz 
 Datum a �as zemního spojení.  

Pozn.: Pokud bylo zemní spojení vymanipulováno bez p�echodu ve zkrat (výpadku), je TZ=T0, pokud 
p�ešlo ve zkrat, je T0 �as p�echodu ve zkrat. 

4.1.16 n1 
 Po�et zákazník� podle nap	
ových hladin, kterým byla p�erušena dodávka v �ase T0. 

4.1.17 n2 
 Po�et zákazník� podle nap	
ových hladin , kterým byla p�erušena dodávka v �ase T2. 
 
Události se záznamem jednotlivých manipulací a po�t� zákazník� v pr�b�hu p�erušení distribuce a jejího 
obnovení 

4.1.18 Ti0 
 Datum a �as za�átku události. 
 Pozn.: Datum a �as, kdy je provozovatel o události  informován.  

4.1.19 Ti1….Tin  
Datum a �as jednotlivých manipulací do plného obnovení distribuce 

4.1.20 ni0….nin   
po�et zákazník� s p�erušenou distribucí elekt�iny v �ase Ti0 až Tin  
 
 

 

4.2 SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZA�ÍZENÍ A ZÁKAZNÍCÍCH 

P�i hodnocení plynulosti distribuce, vycházejícím z hodnot skute�ného po�tu zákazník�, kterým bylo p�erušeno 
napájení v d�sledku události, je nutné sou�asn	 znát a p�i hodnocení vztahovat tyto události k celkovému po�tu 
zákazník� v �ase p�íslušné události.  
Pro navazující vyhodnocení plynulosti distribuce nebo distribuce jsou proto krom	 údaj� k jednotlivým 
událostem j zapot�ebí pro dané sledované období následující sou�tové hodnoty za PDS 14 k 31.12. (vždy za 
uplynulý rok): 

4.2.1 Ns (Nsh) 
Celkový po�et zákazník� zásobovaných z distribu�ních sítí PDS (z jednotlivé nap	
ové hladiny h). 

4.2.2 nj (njh) 
Po�et zákazník� ve skupin	 postižených zákazník� j (jednotlivých nap	
ových hladin h). 

 

4.2.3 Celkový po�et dalších za�ízení ze spole�né databáze za�ízení 

4.2.4 Celkový po�et prvk� rozvodu ze spole�né databáze prvk� rozvodu 
 

                                                           
14 Pro výpo�et celkových ukazatel� plynulosti distribuce je zapot�ebí znát sou�tové hodnoty p�i�azené k 
p�íslušným sledovaným ukazatel�m o d�sledcích událostí, tj. nap�. p�i znalosti n1 a n2 je t�eba znát celkové po�ty 
zákazník� p�íslušné nap��ové hladiny.. 
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4.3 METODIKA VÝPO�TU UKAZATEL� PLYNULOSTI DISTRIBUCE 

P�ístup ke stanovení ukazatel� plynulosti  distribuce, vychází z doporu�ení UNIPEDE [3], z hodnotí d�sledky 
p�erušení distribuce podle po�tu zákazník� postižených p�erušením 
 
Ukazatelé jednotlivé nap	
ové hladiny a kumulované ukazatele se vypo�tou podle níže uvedených zp�sob�.  
Jedna událost v distribu�ní soustav	 m�že vést k n	kolika výpadk�m (p�erušením distribuce), které postihnou 
n	které nebo všechny p�vodn	 postižené zákazníky, n	kdy však i další zákazníky. Ve výpo�tu ukazatel� se proto 
musí uvážit všechny relevantní p�erušení a jejich d�sledky pro zákazníky. 
 

4.3.1 Ur�ení ukazatel� pro nap��ovou hladinu 

�etnost p�erušení (SAIFIh) = 
sh

j
jh

N

n�
 [p�erušení/rok/zákazník] 

souhrnná doba trvání všech p�erušení (SAIDIh) = 
sh

j
jhjh

N

)tn(� ⋅

 [minuta/rok/zákazník] 

doba trvání jednoho p�erušení (CAIDIh) = 
�

� ⋅

j
jh

jh
j

jh

n

)tn(

 [minuta/p�erušení] 

kde njh= celkový po�et zákazník� napájených z nap	
ové hladiny h postižených p�erušením distribuce 
událostí j vzniklou na hladin	 h  

Nsh= celkový po�et zákazník� napájených z nap	
ové hladiny h  
tjh = st�ední doba trvání p�erušení pro zákazníka postiženého událostí  j na hladin	 h, která se ur�í: 
 
pro události, pro které je znám po�et zákazník� n1h na po�átku p�erušení distribuce (v �ase T0h), �as 

zahájení manipulací T1h a po�et zákazník� po vymanipulování místa s poruchou n2h (v �ase T2h) a �as obnovení 
dodávky T3h pomocí vztahu: 
 

h

hhhhhhhhhh
jh n

)T(Tn)/T(T)n(n)T(Tn
t

1

2321221011 2 −⋅+−⋅++−⋅=  

pro události se záznamem všech manipula�ních krok� (�as� jednotlivých manipulací Ti a p�íslušných po�t� 
zákazník� ni s p�erušenou distribucí pomocí vztahu  

h

n

ihih

jh n

tn
t

1

1
� ∆⋅

=  

4.3.2 Ur�ení kumulovaných ukazatel�  
 

�etnost p�erušení (SAIFIk) = 
s

j
j

N

n�
 [p�erušení/rok/zákazník]  

souhrnná doba trvání všech p�erušení (SAIDIk)  = 

( )

s

j
jj

N

tn� ⋅

 [minuta/rok/zákazník] 

doba trvání jednoho p�erušení (CAIDIk) =   

( )

�

� ⋅

j
j

j
jj

n

tn

 [minuta/p�erušení] 
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kde nj= po�et zákazník� napájených z nap	
ové hladiny h postižených p�erušením distribuce událostí j  
vzniklou na nap	
ové hladin	 h i nap	
ových hladinách nad�azených nap	
ové hladin	 h, 

tj = st�ední doba trvání p�erušení pro zákazníka postiženého událostí  j , která se ur�í: 
 

 pro události, pro které je znám po�et zákazník� n1 na po�átku p�erušení distribuce (v �ase T0), �as zahájení 
manipulací T1 a po�et zákazník� po vymanipulování místa s poruchou n2 (v �ase T2) a �as obnovení dodávky T3 
pomocí vztahu 

 
 

1

2321221011 2
n

)T(Tn)/T(T)n(n)T(Tn
t j

−⋅+−⋅++−⋅=  

Ns= Celkový po�et zákazník� zásobovaných z distribu�ních sítí PDS. 
 
pro události se záznamem všech manipula�ních krok� (�as� jednotlivých manipulací Ti0 až Tin  a p�íslušných 
po�t� zákazník�  s p�erušenou distribucí ni0 až nin pomocí vztahu  

0

0

n

tn
t

n

i
ii

j

�
=

∆⋅
=  

 
 
Tabulka TAB. 1 up�es�uje na�ítání p�erušení distribuce elektrické energie a celkového po�tu zákazník� p�i 
vyjmenovaných výpo�tech obecných standard� plynulosti  distribuce podle bodu 4.3.1 b) a 4.3.2. b).. 
 

TAB. 1 
 

Kumulativní dopad událostí  
Zákazník NN Zákazník VN Zákazník VVN 

Událost na hladin	 NN x   
Událost na hladin	 VN x x  
Událost na hladin	 VVN x x x 
Celkový po�et zákazník� Ns Nsnn+Nsvn+Nsvvn 

 
 
 

kde x=  zapo�tení p�erušení vzniklého na dané nap	
ové hladin	 
Nsnn= celkový po�et zásobovaných zákazník� z nap	
ové hladiny nn 
Nsvn= celkový po�et zásobovaných zákazník� z nap	
ové hladiny vn 
Nsvvn= celkový po�et zásobovaných zákazník� z nap	
ové hladiny vvn 
 

5 METODIKA VÝPO�TU UKAZATEL� SPOLEHLIVOSTI ZA�ÍZENÍ A PRVK� 
Pro intenzitu prostoj� prvk� platí: 

PZ
N

�
⋅

=       [rok-1]  

 
N = po�et prostoj�, 
Z = po�et prvk� p�íslušného typu v síti, 
P = délka sledovaného období [rok]. 

 
Pro intenzitu prostoj� vedení platí: 

P01,0l
N

�
⋅⋅

=       [rok-1 . (100 km)-1] 

N = po�et prostoj�, 
l   = délka vedení p�íslušného typu [km], 
P = délka sledovaného období [rok]. 
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Pro st�ední dobu prostoje platí: 

N

t
�

N

1i
i�

==       [hod] 

N = po�et prostoj� prvku p�íslušného typu, 
t = doba prostoje prvku p�íslušného typu [hod]. 
 

6 PLYNULOST DISTRIBUCE A RUŠENÍ NAP�	OVÝMI POKLESY 
 

P�i sledování a hodnocení pokles� nap	tí15 použije PDS následující �len	ní podle TAB.2. Požadavky na p�ístroje 
pro sledování t	chto jev� jsou uvedeny v  P�íloze 3 PPDS “Kvalita elekt�iny v DS a zp�soby jejího 
zjiš
ování a hodnocení” 

 
TAB.2 

 
Zbytkové Uret 
[%] 
Trvání t [s] 

10ms≤t 
<100ms 

100ms≤t 
<200ms 

200ms≤t 
<500ms 

500ms≤t 
<1s 

1s≤t<3s 3s≤t<20s  20s≤t 
<1min 

1 min≤t 
<3min 

   85 ≤ d < 90     N11 N21 N31 N41 N51 N61 N71 N81 

   70 ≤ d < 85 N12 N22 N32 N42 N52 N62 N72 N82 
   40 ≤ d < 70 N13 N23 N33 N43 N53 N63 N73 N83 
   5 ≤ d < 40 N14 N24 N34 N44 N54 N64 N74 N84 

d < 5 N15 N25 N35 N45 N55 N65 N75 N85 
 

 
Pro trvání p�erušení napájecího nap	tí použije PDS následující �len	ní 16 

 
 

TAB.3 
 

Trvání p�erušení trvání < 1s 3 min ≥ trvání ≥ 1s trvání > 3 min 
Po�et p�erušení N1 N2 N3 

7 SEZNAM POLOŽEK DATABÁZE UDÁLOSTÍ A SOUHRNNÝCH DAT O 
ZA�ÍZENÍ 

 
Po�.�. Položka databáze Datový typ Zadání 
1 Distribu�ní spole�nost �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
2 Po�adové �íslo události �íslo Výb	r z databáze DS  
3 Typ události �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
4 Rozvodna �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
5 Druh sít	 �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
6 Nap	tí sít	 �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 

                                                           
15 Nap��ový pokles je charakterizován dvojicí hodnot, trváním a podle �SN EN 50160 [3] hloubkou nebo podle 
�SN IEC 61000-4-30 [6] i zbytkovým nap�tím. 
TAB. 1 je TAB. 6 v PNE 33 3430-7[4] upravená podle �SN IEC 61000-4-30, místo pokles� se vyhodnocuje  
zbytkové nap�tí a pro p�erušení napájecího nap�tí se uvažuje mez 5 % Un. Trvání poklesu t odpovídá �asu, po 
který bylo nap�tí menší než 90 % jmenovitého (dohodnutého) nap�tí. Hloubka poklesu d je definována jako 
rozdíl mezi minimální efektivní hodnotou v pr�b�hu nap��ového poklesu a jmenovitým (dohodnutým) nap�tím, 
vyjád�ený v % jmenovitého (dohodnutého) nap�tí. Nij je zjišt�ná �etnost pokles� pro ur�itou hloubku a její trvání.  
Tento p�ístup podle �SN IEC 61000-4-30 lépe vyjad�uje vliv na za�ízení v síti, poklesy nap�tí jsou vhodné pro 
stanovení flikru. 
16  TAB. 7 v PNE 33 3430-7 podle  doporu�ení UNIPEDE [3]. 
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7 Nap	tí za�ízení �íslo Výb	r ze spol. DB 
8 T0 [den: hodina: minuta] Datum/�as Výb	r z DB REAS  
9 T1 [den: hodina: minuta] Datum/�as Výb	r z DB REAS 
10 T2 [den: hodina: minuta] Datum/�as Výb	r z DB REAS 
11 T3 [den: hodina: minuta] Datum/�as Výb	r z DB REAS 
12 T4 [den: hodina: minuta] Datum/�as Výb	r z DB REAS 
13 TZ [den: hodina: minuta] Datum/�as Výb	r z DB REAS 
14 n1 �íslo Výb	r z DB REAS 
15 n2 �íslo Výb	r z DB REAS 
16 P�í�ina události �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
17 Druh za�ízení �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
18 Poškozený prvek �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
19 Druh zkratu (zemního spojení) �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
20 Výrobce �íslo Výb	r ze spol. �íselníku 
21 Rok výroby rok Výb	r z DB REAS 
32 Po�et zákazník� REAS �íslo Výb	r z DB-REAS 
33 Délky venkovních vedení [km] �íslo Výb	r z DB-REAS 
34 Délky kabelových vedení [km] �íslo Výb	r z DB-REAS 
35 Po�et vypína�� �íslo Výb	r z DB-REAS 
36 Po�et odpojova�� �íslo Výb	r z DB-REAS 
37 Po�et odpína�� �íslo Výb	r z DB-REAS 
38 Po�et úse�ník� s ru�ním pohonem �íslo Výb	r z DB-REAS 
39 Po�et úse�ník� dálkov	 ovládaných �íslo Výb	r z DB-REAS 
40 Po�et m	�icích transformátor� �íslo Výb	r z DB-REAS 
41 Po�et uzlových odporník� �íslo Výb	r z DB-REAS 
42 Po�et zhášecích tlumivek �íslo Výb	r z DB-REAS 
43 Po�et svodi�� p�ep	tí �íslo Výb	r z DB-REAS 
 

8 POUŽITÁ LITERATURA 
[1] Vyhláška ERÚ �. 540/2005 o kvalit	 dodávek elekt�iny a souvisejících služeb v elektroenergetice  
[2] �SN EN 50160 (33 0122): Charakteristiky nap	tí elektrické energie dodávané z ve�ejné distribu�ní sít	 
[3] Návrh UNIPEDE na stanovení ukazatel� spolehlivosti dodávky, �SRES, 1997 
[4] PNE 33 3430-7 Charakteristiky nap	tí elektrické energie dodávané z ve�ejné distribu�ní sít	 
[5] Pravidla pro elektriza�ní soustavu �. 2, 1974 
[6] �SN EN 61000-4-30 (33 3432): Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – �ást 4-30: Zkušební a m	�icí 

technika – Metody m	�ení kvality energie 
[7] Zákon �. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odv	tvích a o zm	n	 

n	kterých zákon� (Energetický zákon) 
 

9 P�ÍLOHA - SPOLE�NÉ �ÍSELNÍKY PRO PDS 

9.1 DISTRIBU�NÍ SPOLE�NOST 

 
Kód Význam 
10 �EZ Distribuce 

11 �EZ Distribuce oblast St�ed17 
12 �EZ Distribuce oblast Západ18  
13 �EZ Distribuce oblast Sever19  
14 �EZ Distribuce oblast Východ20  

                                                           
17 d�íve St�edo�eská energetická, a.s. 
18 d�íve Západo�eská energetika, a.s. 
19 d�íve Severo�eská energetika, a.s. 
20 d�íve Východo�eská energetika, a.s. 
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15 �EZ Distribuce oblast Morava21  
20 E.ON Distribuce 

21 E.ON Distribuce oblast Západ22  
22 E.ON Distribuce oblast Východ23 . 

30 PREdistribuce 

9.2 TYP UDÁLOSTI 

 
Kód Význam 

1 nahodilá 
11 porucha vlivem za�ízení distribu�ní soustavy 
12 porucha cizím zavin�ním 
13 p�erušení dodávky z p�enosové soustavy nebo ze sousední DS 
14 stav nouze 
15 vynucená  
16 kumulace poruch vlivem nep�íznivých pov�trnostních podmínek  

2 plánovaná 
 
 
 

9.3 TYP ROZVODNY 

 
Kód Význam 

1 jednosystémová 
2 jednosystémová podéln� d�lená 
3 dvousystémová 
4 dvousystémová podéln� d�lená  
5 dvousystémová  - W2 totožno s W5 
6 dvousystémová  - W2 totožno s W5 podéln� d�lená 
7 dvousystémová s pomocnou p�ípojnicí 
8 dvousystémová s pomocnou p�ípojnicí podéln� d�lená 
9 trojsystémová 

10 H systém 
19 ostatní 

9.4 NAP�TÍ SÍT�, NAP�TÍ ZA�ÍZENÍ  

 
Kód Hodnota [kV] 

1 0,4
2 3 
3 6 
4 10 
5 22 
6 35 
7 110 

 

9.5 ZP�SOB PROVOZU UZLU SÍT� 

 

                                                           
21 d�íve Severomoravská energetika, a.s 
22 d�íve Jiho�eská energetika, a.s. 
23 d�íve Jihomoravská energetika, a.s. 
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Kód Význam  
1 izolovaná  
2 kompenzovaná 
3 odporová  
4 kombinovaná 
5 ú�inn� uzemn�ná 

 

9.6 P�Í�INA UDÁLOSTI 

 
Kód Význam 

1 p�í�iny p�ed zapo�etím provozu 
2 p�í�iny spjaté s provozem a údržbou 
3 cizí vlivy 
4 vynucené vypnutí 
9 p�í�ina neobjasn�na 

11 chyby v konstrukci a projekci 
12 chyby ve výrob� 
13 chyby v doprav�, skladování a montáži 
14 chyby v se�izování a p�íprav� provozu 
19 ostatní 
21 p�í�iny dané dožitím a opot�ebením 
22 p�í�iny dané porušením tvaru a funkce 
23 p�í�iny dané zne�išt�ním 
24 abnormální provozní režimy - vn�jší p�í�iny 
25 nedostatky v obsluze 
26 nesprávná údržba 
29 ostatní 
31 abnormality elektriza�ní soustavy 
32 vliv okolí a prost�edí 
33 zásah cizích osob 
34 p�írodní vlivy 
39 ostatní 

 

9.7 DRUH ZA�ÍZENÍ 

 
Kód Význam 

1 venkovní vedení jednoduché 
2 venkovní vedení dvojité 
3 kabelové vedení silové 
4 kabelové vedení ostatní 
5 distribu�ní transformovna vn/nn 
6 transformovna vn/vn a spínací stanice vn 
7 transformovny a rozvodny vvn 
8 ostatní 

51 zd�ná v�žová 
52 zd�ná m�stská 
53 zd�ná vestav�ná 
54 zd�ná podzemní 
55 prefabrikovaná 
56 bloková 
57 sloupová 
58 rozpínací 
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59 ostatní 
61 vnit�ní - zd�né, klasická výzbroj 
62 vnit�ní - zd�né, sk�í�ové rozvad��e 
63 vnit�ní – zapouzd�ené provedení 
64 venkovní 
65 venkovní – sk�í�ové rozvad��e 
66 ostatní 
71 venkovní - s jedním systémem p�ípojnic 
72 venkovní - s n�kolika systémy p�ípojnic 
73 vnit�ní – klasická výzbroj, s jedním systémem p�ípojnic 
74 vnit�ní – klasická výzbroj, s n�kolika systémy p�ípojnic 
75 vnit�ní – zapouzd�ené, s jedním systémem p�ípojnic 
76 vnit�ní – zapouzd�ené, s n�kolika systémy p�ípojnic 
77 ostatní 

621 vnit�ní IRODEL 
622 vnit�ní MIKROBLOK 
629 ostatní 
631 vnit�ní IRODEL 
632 vnit�ní MIKROBLOK 
639 ostatní 

 

9.8 POŠKOZENÉ ZA�ÍZENÍ 

 
Kód Význam 

01 stožár 
02 vodi� 
03 zemnící lano 
04 výstroj 
05 izolátor 
06 kabel 
07 kabelový soubor 
08 pojistka 
09 p�ípojnice 
10 úse�ník 
11 vypína� výkonový 
12 odpína� 
13 odpojova� 
14 jiný spínací p�ístroj 
15 transformátor VN/NN 
16 transformátor VN/VN 
17 transformátor 110 kV/VN 
18 m��ící transformátor 
19 svodi� p�ep�tí 
20 kompenza�ní tlumivka 
21 za�ízení pro kompenzaci jalového proudu 
22 reaktor 
23 �ídící systémy 
24 ochrany pro vedení a kabely 
25 ochrany pro transformátory 
26 vysokofrekven�ní vazební prvky 
27 vedení pro pomocná za�ízení 
28 stejnosm�rný zdroj a rozvod 
29 vlastní spot�eba 
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30 výroba a rozvod stla�eného vzduchu 
101 ru�ní pohon (klasický odpojova�) 
102 ru�ní pohon se zhášecí komorou (odpína�) 
103 dálkov� ovládaný se zhášecí komorou 
109 ostatní 
181 transformátor nap�tí – induktivní 
182 transformátor nap�tí – kapacitní 
183 transformátor proudu 
184 transformátor proudu a nap�tí (kombinovaný) 
191 ventilová bleskojistka 
192 vyfukovací bleskojistka (Torokova trubice) 
193 ochranné jisk�išt� 
194 omezova�e p�ep�tí 
199 ostatní 
211 paralelní kondenzátor 
212 sériový kondenzátor 
213 kompenza�ní tlumivka 
214 rota�ní kompenzátor 
241 nadproudová 
242 distan�ní 
243 sm�rová nadproudová 
244 srovnávací s galvanickou vazbou 
245 zemní 
246 relé primární 
247 automatika 
249 ostatní 
251 plynová (Buchholz) 
252 nadproudová 
253 zkratová nadproudová 
254 rozdílová 
255 zemní (kostrová, nádobová) 
256 termokopie (tepelný obraz) 
259 ostatní 

 

9.9 DRUH ZKRATU (ZEMNÍHO SPOJENÍ) 

 
Kód Význam  

1 zkrat jednofázový zemní  
2 zkrat dvoufázový zemní 
3 zkrat trojfázový zemní  
4 zkrat dvoufázový bez zem� 
5 zkrat trojfázový bez zem�  
9 druh zkratu neur�en 

11 zemní spojení 
12 zemní spojení p�ešlo ve zkrat 
13 dvojité nebo vícenásobné zemní spojení 
14 zemní spojení vymezené vypínáním 
15 zemní spojení vymezené indikátorem zemních poruch 
16 zemní spojení zmizelo p�i vymezování 
19 ostatní 
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10 P�ÍLOHA 2 P�ÍKLADY VÝPO�TU UKAZATEL� PLYNULOSTI 
DISTRIBUCE 

Následující p�íklad si klade za cíl sjednotit chápání metodiky uvedené v �ásti 4.3 pro 
sledování p�erušení distribuce elektrické energie. Zvolený modelový p�íklad zahrnuje všechny 
t�i nap	
ové úrovn	 DS (nn, vn, vvn), aby svým charakterem odpovídal skute�nému stavu 
DS. 

10.1 SCHÉMA POSUZOVANÉ SÍT� 
 

 
 
Porucha �. 1 – doba trvání 4 min 
Porucha �. 2 – doba trvání 25 min 
Porucha �. 3 – doba trvání 9 min 
 

10.2 VÝPO�ET KUMULATIVNÍCH UKAZATEL� PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKT�INY 
S DOPADEM NA ZÁKAZNÍKA NAPÁJENÉHO Z NAP�	OVÉ HLADINY H 

 
 
NS = NDTS 22/0,4 + NOTS 22/0,4 + NOTS 110/22 = 1011 zák. 
 

10.2.1 Hladina NN 
Kumulativní dopad na zákazníka nn. Jde tedy o ovlivn	ní zákazníka nn poruchami na všech nap	
ových 
hladinách (nn, vn, vvn). 
Porucha �. 1 
 nj = nDTS 22/0,4 = 1000 zák. T3-T0 = 4 min  njxtj = 66,67 zák.h 
 
Porucha �. 2 
 nj = nDTS 22/0,4 = 1000 zák. T3-T0 = 25 min njxtj = 416,67 zák.h 
 
Porucha �. 3 
 nj = nDTS 22/0,4 = 1000 zák. T3-T0 = 9 min  njxtj = 150 zák.h 
 
 
SAIFI = Σnj/NS = 3000/1011=2,97 [-/rok] SAIDI = Σnjxtj/NS = 633,34/1011*60 = 37,59 min/rok 

Distribu�ní TS (DTS) 

Odb	ratelská TS (OTS) 

Odb	ratelé na 0,4 kV 

T4 
22/0,4 kV 
1,6 MVA 
10 zákazník� 

T3 
22/0,4 kV 
1MVA 
1000 zákazník� 

110 kV 

22 kV 

T1 
110/22 kV 
63 MVA 

1 

2 

3 
0,4 kV 

T2 
110/22 kV 
40MVA 
1 zákazník 

NS = NDTS 22/0,4 + NOTS 22/0,4 + NOTS 110/22 = 1011 zák. 

NS = NDTS 22/0,4 + NOTS 22/0,4 + NOTS 110/22 = 1011 zák. 
 

NS = NDTS 22/0,4 + NOTS 22/0,4 + NOTS 110/22 = 1011 zák. 
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10.2.2 Hladina VN 
Kumulativní dopad na zákazníka vn. Jde tedy o ovlivn	ní zákazníka vn poruchami na vn a vvn. 
Porucha �. 1 
 nj = nDTS 22/0,4 + nOTS 22/0,4 = 1010 zák.  T3-T0 = 4 min  njxtj = 67,33 zák.h 
 
Porucha �. 2 
 
 nj = nDTS 22/0,4 + nOTS 22/0,4 = 1010 zák.  T3-T0 = 25 min njxtj = 420,83 zák.h 
 
SAIFI = Σnj/NS = 2020/1011= 2,00 [-/rok] SAIDI = Σnjxtj/NS = 488,18/1011*60 = 28,97 min/rok 
      
 
 

10.2.3 Hladina VVN 
Porucha �. 3 
Jde o kumulativní dopad ovlivn	ní zákazníka vvn. Jde tedy o ovlivn	ní zákazníka vvn poruchami na vvn. 
Z tohoto výkladu je z�ejmé, že se kumulativní dopad na zákazníka vvn shoduje s ovlivn	ním zákazníka vvn 
p�erušeními z hladiny vvn. 
 
nj = nDTS 22/0,4 + nOTS 22/0,4 + nOTS 110/22 = 1011 zák. T3-T0 = 4 min njxtj = 67,4 zák.h 
 
SAIFI = Σnj/NS = 1011/1011=1 [-/rok] SAIDI = Σnjxtj/NS = 67,4/1011*60= 4 min/rok 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

T4 
22/0,4 kV 
1,6 MVA 
10 zákazník� 

T3 
22/0,4 kV 
1MVA 
1000 zákazník� 

110 kV 

22 kV 

T1 
110/22 kV 
63 MVA 

1 

0,4 kV 

T2 
110/22 kV 
40MVA 
1 zákazník 

Zapo�ítávaná distribu�ní 
TS (DTS) 
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10.3 VÝPO�ET OBECNÝCH UKAZATEL� PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKT�INY 
S DOPADEM NA NAP�	OVOU HLADINU H 

Výpo�et obecných ukazatel� plynulosti distribuce elekt�iny s dopadem na nap	
ovou hladinu je doporu�ený pro 
vnit�ní pot�ebu provozovatele distribu�ní soustavy. 

10.3.1 Celkový po�et zákazník� 
 
NS = NDTS 22/0,4 + NOTS 22/0,4 + NOTS 110/22 = 1011 zák. 
 

10.3.2 Hladina NN 
Ovlivn	ní zákazníka nn poruchou na hladin	 nn. 
Porucha �. 3 
nj = nDTS 22/0,4 = 1000 zák. T3-T0 = 9 min  njxtj = 150 zák.h 
 
SAIFI = nj/NS = 1000/1011=0,99 [-/rok]  SAIDI = njxtj/NS = 150/1011*60 = 8,9 min/rok 
 

 
 

10.3.3 Hladina VN 
Ovlivn	ní zákazníka napájeného z vn poruchou na hladn	 vn. 
Porucha �. 2 
 
nj = nDTS 22/0,4 + nOTS 22/0,4 = 1010 zák.  T3-T0 = 25 min njxtj = 420,83 zák.h 
 
SAIFI = nj/NS = 11/1011=0,99 [-/rok]  SAIDI = njxtj/NS = 4,58/1011*60 = 24,9 min/rok 
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10.3.4 Hladina VVN 
Ovlivn	ní napájeného zákazníka poruchou na hladin	 vvn. 
Porucha �. 3 
 
nj = nDTS 22/0,4 + nOTS 22/0,4 + nOTS 110/22 = 1011 zák. T3-T0 = 4 min njxtj = 67,4 zák.h 
 
SAIFI = nj/NS = 1011/1011=1 [-/rok] SAIDI = njxtj/NS = 67,4/1011*60= 4 min/rok 
 

 
 
 
 
 
 

10.4 SOUHRNNÉ POROVNÁNÍ 
Následující Tab. 3 a Tab. 4 uvád	jí tabulka Tab. 1 uvedenou v PPDS P�íloze 2 (kap. 4.3.2) dopln	nou o výsledky 
z p�íklad� uvedených v kapitole 10.2 a 10.3. Hladinový dopad událostí (Tab. 4) je doporu�ený pro vnit�ní 
pot�ebu provozovatele distribu�ní soustavy. 
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Tab. 3 
Kumulativní dopad událostí  

Zákazník NN Zákazník VN Zákazník VVN 
0,99-/rok - - Událost na hladin	 NN 

8,9 min/rok - - 
0,99-/rok 0,99 -/rok - Událost na hladin	 VN 

24,9 min/rok 24,9 min/rok - 
1 -/rok 1 -/rok 1 -/rok Událost na hladin	 VVN24 

4 min/rok 4 min/rok 4 min/rok 
Nsnn+Nsvn+Nsvvn Nsnn+Nsvn+Nsvvn Nsnn+Nsvn+Nsvvn Celkový po�et zákazník� Ns 1011 1011 1011 

SAIFI kum. [-/rok] 2,98 2 1 
SAIDI kum. [min/rok] 37,8 28,97 4 
CAIDI kum. [min/rok] 12,7 14,49 4 
 
Prostý sou�et obecných ukazatel� plynulosti distribuce elekt�iny jednotlivých nap��ových hladin se m�že od 
vypo�tené hodnoty kumulativních ukazatel� plynulosti distribuce elekt�iny lišit v závislosti na vzájemném pom�ru 
zákazník� na jednotlivých nap��ových hladinách 
 

Tab. 4 
Hladinový dopad událostí  

Zákazník NN Zákazník VN Zákazník VVN 
0,99-/rok - - Událost na hladin	 NN 

8,9 min/rok - - 
- 0,99 -/rok - Událost na hladin	 VN 
- 24,9 min/rok - 
- - 1 -/rok Událost na hladin	 VVN25 
- - 4 min/rok 

Nsnn+Nsvn+Nsvvn Nsnn+Nsvn+Nsvvn Nsnn+Nsvn+Nsvvn Celkový po�et zákazník� Ns 1011 1011 1011 
SAIFI [-/rok] 0,99 0,99 1 
SAIDI [min/rok] 8,9 24,9 4 
CAIDI [min] 8,99 25,15 4 
 
 
 

                                                           
24 Metodika výpo�tu kumulativního dopadu pro odb�ratele vvn je shodná s metodikou výpo�tu dopadu p�erušení 
na hladin� vvn 
25 Metodika výpo�tu kumulativního dopadu pro odb�ratele vvn je shodná s metodikou výpo�tu dopadu p�erušení 
na hladin� vvn 


