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trvalého provozu 
V tomto návodu se dozvíte, jak postupovat při online podání  
žádosti o umožnění trvalého provozu.

egd.cz



Abyste mohli použít náš online formulář, odběrné místo musí splňovat tyto podmínky:
 → je uzavřená Smlouva o připojení výrobny,
 → je připraveno dle podmínek Smlouvy o připojení,
 → jedná se o připojení výrobny do 100 kW,
 → je připojené k hladině nízkého napětí.

K podání žádosti potřebujete mít po ruce tyto údaje:
 → číslo spotřebního předávacího místa (EAN),
 → číslo Smlouvy o připojení výrobny,
 → adresa předávacího místa výrobny,
 → technické parametry výrobny a dokumentace.



Jak formulář vyplnit

Podání žádosti
Jděte na stránku Umožnění trvalého provozu (UTP) a stiskněte tlačítko „Podat žádost online“.

1. Vstupní údaje
Vyplňte prosím požadované údaje – všechny naleznete ve Smlouvě o připojení (je možnost stáhnout si zde 
vzor, kde jsou požadované údaje barevně vyznačené).

 → číslo spotřebního předávacího místa (EAN),
 → číslo Smlouvy o připojení výrobny,
 → adresa předávacího místa výrobny.

Poté, co stisknete „Další“, přejdete na další stránku.

Jestliže zadaná kombinace údajů není správná, zobrazí se vám upozornění.
Budete upozornění i v takových případech, kdy pro EAN neexistuje platná smlouva o připojení 
výrobny, jedná se o jiný typ výrobny, jinou napěťovou hladinu, nebo již evidujeme jinou aktivní 
žádost o UTP.

V takových případech, kdy kombinace zadaných údajů nesouhlasí,  
nám zavolejte na 800 22 55 77, nebo napište na info@egd.cz.

https://www.egd.cz/umozneni-trvaleho-provozu-utp


2. Osobní údaje 
Údaje o zákazníkovi

Z platné smlouvy o připojení se zde dotáhnou následující údaje bez možnosti editace:
 → fyzická/právnická osoba
 → jméno a příjmení 
 → datum narození/IČO
 → Adresa trvalého pobytu/sídla firmy – v případě, že údaj nesouhlasí, obraťte se na naši Nonstop linku 

800 22 55 77 nebo pište e-mailem na info@egd.cz.

Povinné údaje k vyplnění:
 → telefon
 → e-mail

Nepovinné údaje k vyplnění:
 → titul před jménem
 → titul za jménem

Budoucí výrobce/držitel licence na výrobu elektřiny
Je automaticky označeno Shodný se zákazníkem. 



Pokud je odlišný, je třeba pole odznačit a vypsat údaje o výrobci. 
Povinné údaje k vyplnění:

 → označení fyzická/právnická osoba
 → jméno a příjmení/název firmy
 → datum narození/IČO
 → telefon
 → e-mail
 → trvalá adresa/trvalá adresa v zahraničí 

Nepovinné údaje k vyplnění:
 → titul před jménem
 → titul za jménem
 → DIČ

Kontaktní údaje zde uvedené slouží pouze pro vyřízení žádosti o Umožnění trvalého provozu.

Vyřizující osoba
Je automaticky označeno Shodná se zákazníkem. 



Pokud je odlišná, je třeba pole odznačit a vypsat údaje o vyřizující osobě.
Povinné údaje k vyplnění:

 → jméno a příjmení
 → telefon
 → e-mail

Kontaktní údaje zde uvedené slouží pouze pro vyřízení žádosti o Umožnění trvalého provozu.
Poté, co stisknete „Další“, přejdete na další stránku.

3. Technická specifikace

Z platné Smlouvy o připojení se zde dotáhnou následující údaje bez možnosti editace:
 → Umístění výrobny - v případě, že údaj nesouhlasí, obraťte se na naši Nonstop linku 800 22 55 77,  

nebo pište e-mailem na info@egd.cz.
 → druh výrobny
 → instalovaný výkon dle uzavřené Smlouvy o připojení 

Povinné údaje k vyplnění:
 → zrealizovaný instalovaný výkon (kW)

Po doplnění povinného pole se rozbalí další část technické specifikace.

Primární typ zdroje
Automaticky je označen „solární“ s možností editace.



Potvrzení o realizaci (potvrzení montážní firmy)
Je nutné zaškrtnout Potvrzení, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými 
uzavřenou smlouvou o připojení podle předpisů, norem a zásad uvedených v Pravidlech provozování 
distribučních soustav.

Nahrajte dokument Potvrzení o realizaci (potvrzení montážní firmy).
Po nahrání dokumentu nutné kliknout na „Uložit přílohu“.

Pokud protokol není součástí revizní zprávy, nahrajte požadovaný dokument. 
Po nahrání dokumentu nutné kliknout na „Uložit přílohu“.

Všechny přílohy musí být vkládány jednotlivě, abychom je mohli zkontrolovat. 
Každá jednotlivá příloha musí být nahrána jako jeden soubor.

Potvrzení o nastavení síťových ochran
Máte možnost označit, že je potvrzení součástí revizní zprávy. V tomto případě není nutné nahrávat žádný 
soubor.



Střídače

Povinné údaje k vyplnění:

 → počet střídačů
 → typ střídače

V případě, že potřebujete vyplnit další typ střídače, klikněte na: 

Revizní zpráva (od FVE)
V případě, že je v revizní zprávě uvedena akumulace, zaškrtněte uvedené pole. 

Následně se vám zobrazí povinné pole k vyplnění – celková hodnota akumulace (kWh). 

V případě, že je v revizní zprávě uvedena akumulace, ale není sjednána v platné Smlouvě o připojení, 
zobrazí se vám následující informace: 

Smlouvu o připojení máte uzavřenou bez akumulace. Požadujete-li akumulaci uvést do konečného 
Provozního oznámení (Protokol UTP), je nutné uzavřít novou Smlouvu o připojení s akumulací. 

Ve formuláři nelze v tomto případě pokračovat dále. 



V případě, že v revizní zprávě není uvedena akumulace, ale je sjednána v platné Smlouvě o připojení, 
zobrazí se vám následující informace:

Smlouvu o připojení máte uzavřenou s akumulací. Požadujete-li tuto akumulaci uvést do konečného 
Provozního oznámení (Protokol UTP), prosíme vás o doložení nové revizní zprávy, kde bude doplněn  
tento údaj, včetně celkového výkonu akumulace.

V případě, že na odběrném místě není a nebude akumulace do budoucna realizována, je nutné uzavřít 
novou Smlouvu o připojení, kde nebude akumulace uvedena. 

Ve formuláři nelze v tomto případě pokračovat dále. 

Nahrajte dokument Revizní zpráva.
Po nahrání dokumentu nutné kliknout na „Uložit přílohu“.

Dokument výrobního modulu

Nahrajte  Dokument výrobního modulu.
Po nahrání dokumentu nutné kliknout na „Uložit přílohu“.



Střídače

Povinné údaje k vyplnění:

 → počet střídačů – musí být v souladu s počtem střídačů z části Potvrzení o nastavení síťových ochran,
 → typ střídače musí být v souladu s počtem střídačů z části Potvrzení o nastavení síťových ochran,
 → výkon střídače.

Panely

Povinné údaje k vyplnění:

 → počet instalovaných panelů
 → výkon jednoho panelu (Wp)

V případě, že potřebujete vyplnit další typ střídače, klikněte na: 

V případě, že potřebujete vyplnit další panel, klikněte na: 

Součet vyplněných hodnot se automaticky propíše do pole Celkový výkon panelů.
Tato hodnota musí být v souladu s vyplněnou hodnotou Zrealizovaný instalovaný výkon. 

Je nutné zaškrtnout Potvrzení, že tvrzení deklarovaná tímto dokumentem byla získána na základě: 
Provedených zkoušek výrobního modulu dle dokumentu Metodika ověřování souladu s požadavky  
RfG pro výrobní moduly typu A1/A2.



Je nutné zaškrtnout Potvrzení, že uvedené údaje v žádosti jsou správné a odpovídají hodnotám v místě 
výrobny.

Poté, co stisknete „Další“, přejdete na další stránku.

Pokud se vám nedaří přejít na další stránku, projděte si, prosím, formulář, zda nechybí uložení některých 
příloh, nebo zda nejsou vyplněné hodnoty v nesouladu. 

Souhrn žádosti 

Tady vám zobrazíme přehled všech zadaných údajů. Pokud je budete potřebovat změnit, můžete se vrátit 
o krok zpět. V případě, že všechny informace souhlasí, pokračujte stiskem tlačítka „Odeslat“.

V poděkování se dozvíte evidenční číslo vaší žádosti. 


