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ROZVOJOVÝ PLÁN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY  

NA ROKY 2022-2026 

VE VYMEZENÝCH ÚZEMÍCH SPRAVOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ 

UCED s.r.o.  
PLATÍ PRO SPOLEČNOSTI:  

UCED Distribuce s.r.o., IČ: 01907786,  
UCED Distribuce II s.r.o., IČ: 08531714,  
UCED Distribuce III s.r.o., IČ: 07237995, 
UCED Kopřivnice s.r.o., IČ: 08531706,  

UCED Vítkovice a.s., IČ: 28647491,  
UCED Přerov s.r.o., IČ: 08670714,  
UCED Hranice s.r.o., IČ: 08783535 

 

 
 
V Českých Budějovicích, dne 24. 2. 2022 
Vypracoval:  Ing. Aleš Valla, regionální manažer provozu sítí  
Schválil:  Ing. Jiří Kratochvil, provozní ředitel  
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Skupina UCED v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický zákon) 
a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji 
distribuční soustavy (dále DS) pro období 2022 – 2026. Zveřejněné akce mají pouze informativní 
charakter.  

1. Plánování investic do distribuční soustavy 

 
1.1. Objem investic 
Celkový objem investic na daný rok se skládá z vlastních investic jednotlivých společností do rozvoje 
distribučních sítí, obnovy distribučních sítí a odkupu distribučního zařízení. U společností UCED 
distribuce, UCED Distribuce III a UCED Přerov zahrnuje také investice do distribučního zařízení pro 
distribuci plynu. Uvedené objemy jsou schváleny vedením společností. 
 
1.2. Členění investic 
Pro členění investic je používáno třídění na následující skupiny: 

• rozvoj a obnova distribučního zařízení 

• vyvolané investice (připojení, přeložky, přípojky) 

• odkupy majetku 
 
1.3. Přípravný střednědobý plán 
Přípravný střednědobý plán investičních akcí obnovy a rozvoje distribučních soustav na období 5 let je 
tvořen soupisem požadavků a návrhů v předmětných společnostech, a to na základě posouzení stavu 
zařízení, kvality dodávek elektřiny a výkonového zatížení. Tento plánovací dokument sestavuje provozní 
úsek a v základní struktuře soubor obsahuje: 

• název stavby 

• odhadované náklady 

• předpokládaný termín realizace 
 

1.4. Realizační plán 
Realizační plán je zpracován na daný rok a zahrnuje plán investičních akcí určených k realizaci v tomto 
konkrétním roce. Jsou to především investiční akce vybrané ze střednědobého plánu investic. Rovněž se 
může jednat o investiční akce mimořádně realizované na základě požadavků vyvolaných zákazníky. 
Realizační plán obsahuje: 

• název stavby 

• termín zahájení 

• termín ukončení 

• skutečné náklady 
 
1.5. Ohlašování realizace investičního záměru 
Realizace investičního záměru je vždy ohlašována a konzultována se zákazníky v dané lokalitě. Při 
omezení dodávky spojené s realizací investiční záměru probíhá komunikace s dotčeným zákazníkem 
s cílem najít nejvhodnější termín odstávky, který je následně řádně nahlášen v souladu s energetickým 
zákonem č. 458/2000 Sb.  
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2. Plán investic a rozvoje sítě 2022 - 2026 
Plán investic je stanoven pro následující oblasti provozu a rozvoje distribučních sítí:  
 
- Investice do obnovy zařízení distribučních sítí VVN a VN  
- Modernizace měření elektrické energie a dálkový přenos dat 
- Technologická síť pro přenos dat dispečerského řízení 
- Dispečerský řídící systém 
- Rozšiřování distribučního zařízení VVN a VN ve stávajících a nových lokalitách 
 
Připravované investiční záměry:  
 
2022: 
Investice do obnovy zařízení distribučních sítí VVN a VN (Ostrava-Hrabová, Hranice, Lískovec, Krupka, 
Přerov) 
Investice do rozšiřování distribučních sítí VN dle požadavků zákazníků (Bor, Ostrava-Hrabová, Nupaky, 
Kopřivnice, Ostrava Varenská, Hrušov)  
Investice do měření a dálkového odečtu dat (Chýně, Mladá Boleslav, Lutín)  
Předpokládaná výše investičních nákladů: 65 500 tis. Kč 
 
2023: 
Investice do obnovy zařízení distribučních sítí (Chomutov VVN, Borská pole, Kopřivnice, Říčany) 
Investice do rozšiřování distribučních sítí dle požadavků zákazníků (Lipník nad Bečvou, Hůry, Rezidence 
Šantova, Ostrava Business Park, Vítkovice)  
Předpokládaná výše investičních nákladů: 55 000 tis. Kč 
 
2024: 
Investice do obnovy zařízení distribučních sítí (Kopřivnice, Ostrava-Hrabová, Borská pole) 
Investice do rozšiřování distribučních sítí dle požadavků zákazníků (Vítkovice) 
Předpokládaná výše investičních nákladů: 55 000 tis. Kč. 
 
2025: 
Investice do obnovy zařízení distribučních sítí (Chomutov) 
Investice do rozšiřování distribučních sítí dle požadavků zákazníků (Vítkovice) 
Předpokládaná výše investičních nákladů: 50 000 tis. Kč. 
 
2026: 
Investice do obnovy zařízení distribučních sítí (Chomutov) 
Investice do rozšiřování distribučních sítí dle požadavků zákazníků (Vítkovice, 110 kV Ostrava-Hrabová) 
Předpokládaná výše investičních nákladů: 50 000 tis. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento plán rozvoje distribuční soustavy je zpracován a zveřejňován provozovatelem distribuční soustavy 
v souladu s § 25 odst. 10, písm j) a § 59 odst. 8 písm. t) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). 


