
Odůvodnění

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 40112010 Sb., o obsahových náležitostech
Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy,

Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu
provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Obecná část

I. Zhodnocení platného právního stavu

V České republice byl za účelem vytvoření liberalizovaného trhu s elektřinou
a plynem přijat v roce 2000 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
který vedle dalších podstatných změn oproti předchozí právní úpravě zakotvil významnou
úlohu Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy,
Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu
provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu pro fungování trhu
s elektřinou a trhu s plynem. Pravidla provozování a Řády jsou jednak provozně-technické
předpisy a jednak upravují i obchodní podmínky - upravují činnosti provozu jednotlivých
soustav nebo zásobníku plynu, parametry kvality plynu a elektřiny, ale i některé otázky
týkající se způsobu poskytování informací a jejich rozsahu, postup při uzavírání smluv,
platební a fakturační podmínky a další náležitosti. Uvedená Pravidla, Řády a obchodní
podmínky jsou základním zdrojem informací pro účastníky trhu s elektřinou, ze kterého se
dozví minimální informace o technických, plánovacích, provozních postupech související
s připojením a užíváním elektrizační soustavy a činnostmi operátora trhu.

Závaznost Pravidel provozování a Řádů pro jednotlivé účastníky trhu s elektřinou
či trhu s plynem je dána energetickým zákonem, podle kterého povinnost řídit se jednotlivými
Pravidly a Řády mají obchodníci s elektřinou i s plynem, provozovatelé soustav i zákazníci
(např. § 23 odst. 1 a 2, § 28 odst. 1 a 2, § 30 odst. 2 nebo § 60 odst. 8 energetického zákona)
a rovněž se ve smlouvách s účastníky trhu sjednávají ujednání o závaznosti Pravidel
provozování a Řádů pro jednotlivý konkrétní smluvní vztah (viz i např. § 50 odst. 7 a 11
nebo § 72 odst. 8 energetického zákona).

Energetický regulační úřad je podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. g) energetického
zákona příslušný ke schvalování nebo stanovení Pravidel provozování přenosové soustavy
a Pravidel provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodních podmínek
operátora trhu, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu
a Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství. Provozovatelé přenosové soustavy,
přepravní soustavy, distribučních soustav, zásobníku plynu a operátor trhu jsou povinni
zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrhy svých
Pravidel Řádů či obchodních podmínek (viz § 20a odst. 4 písm. j), § 24 odst. 10 písm. 0, § 25
odst. 10 písm. g), § 58 odst. 8 písm. t), § 59 odst. 8 písm. w) a § 60 odst. 8 písm. o)
energetického zákona).
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Podrobnější procesm uprav a schvalování Pravidel provozování a Řádů nebo
podmínek, za kterých dochází ke stanovení Pravidel provozování a Řádů, je předmětem
ustanovení § 97a energetického zákona.

V návaznosti na tuto úpravu energetický zákon rovněž zmocnil Energetický regulační
úřad ke stanovení obsahových náležitostí Pravidel provozování a Řádů (§ 98a odst. 2 písm. b)
energetického zákona). Důvodem je potřeba ex-ante stanovení obsahových náležitostí
z důvodu předvídatelnosti regulace a jasného vymezení předmětu schvalovacího řízení
vedeného Energetickým regulačním úřadem.

Na základě tohoto zmocnění vydal Energetický regulační úřad vyhlášku
č. 401/2010 Sb. Tato vyhláška stanovila obsahové náležitosti Pravidel, Řádů a obchodních
podmínek, jednalo se zejména o úpravu těch oblastí, které do dne nabytí účinnosti zákona
č 158/2009 Sb. upravoval ve velmi obecné rovině samotný energetický zákon:

a) základní (technické) podmínky pro užívání distribuční soustavy,
včetně např. používaných způsobů připojování do soustav,

b) provozní předpisy včetně údržby,

c) pravidla pro plánování provozu a rozvoje distribuční soustavy,

d) rozsah informací předávaných mezi provozovateli soustav nezbytných
pro spolehlivý provoz a rozvoj soustav.

II. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Navrhovaná vyhláška zejména aktualizuje obsahové náležitosti jednak podle
dosavadní praxe, jednak podle aktuálního vývoje na energetických trzích, zejména s ohledem
na rozsáhlou legislativní činnost v této oblasti na straně Evropské unie, kdy nové postupy
vyžadují i nové poskytované informace účastníkům, na základě kterých se rozhodují na trhu
s plynem.

Vývojem prošla i česká právní úprava, dvěma významnými novelami prošel
energetický zákon - zákonem č. 211/2011 Sb. a zákonem č. 131/2015 Sb., v roce 2012 byl
vydán zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o zrněně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, byly vydány vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s elektřinou a č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, které nahradily předchozí vyhlášky
upravující pravidla trhu s plynem a elektřinou.

Důvodem pro schválení, případně stanovení obsahových náležitostí řádů je zejména
skutečnost, že ačkoli se jedná o provozně-technické či obchodní podmínky výkonu
licencované činnosti jednoho držitele licence, jejich úprava se ve výsledku dotkne
širokého okruhu subjektů působících na trhu, včetně všech zákazníků. Tyto předpisy
tak nesmí být v rozporu s právními předpisy, současně by měly odpovídat širokému spektru
zájmů účastníků trhu, nezakládat značnou nerovnováhu v právech a povinnostech účastníků
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trhu a plnit funkce, pro které držitelé licencí tyto předpisy zpracovávají. Jedná se tedy
o projev regulace ex-ante.

Předkládaný návrh nemění strukturu ustanovení, pouze doplňuje nebo upravuje
jednotlivé obsahové náležitosti Pravidel, Řádů a obchodních podmínek, jednak detekovaných
při schvalování předložených návrhů dokumentů předkladateli a Energetickým regulačním
úřadem, a jednak požadavků dotčených účastníků trhu v rámci veřejných konzultací k těmto
dokumentů při procesu jejich schvalování.

III. Zhodnocení souladu navrhované právní upravy se zákonem, k jehož
provedení je vyhláška navržena, a předpisy Evropské unie

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž s dalšími právními předpisy
upravujícími podnikání a výkon státní správy v energetice.

Návrh vyhlášky je v souladu s právem EU. Z pohledu právní úpravy EU se návrh
vyhlášky týká zejména oblasti upravené

• směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009172/ESo společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES,

• směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009173/ESo společných
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES,

• směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES o opatřeních
pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury,

• nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009,
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení
(ES) 1775/2005, ve znění rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2012 o změně přílohy I
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k
plynárenským přepravním soustavám (2012/490IEU) - dále jen "nařízení
č.715/2009",

• nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009,
o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení
nařízení (ES) 1228/2003,

• nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě
a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií,

• nařízením Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se
zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních
soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009 a
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• nařízením Komise (EU) Č. 703/2015 ze dne 30. dubna 2015, kterým se
stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů.

IV. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České
republiky a dopady na životní prostředí

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet
ani rozpočet Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky
nevznikne potřeba navýšení počtu pracovníků Úřadu. V důsledku navrhované právní úpravy
se rovněž nepředpokládá jakýkoli dopad do veřejných rozpočtů územních samosprávních
celků.

Očekává se zlepšení sociálního a podnikatelského prostředí, a to zejména z důvodu
vyšší transparentnosti činnosti regulovaných subjektů - rozšíření poskytovaných informací,
na základě nichž budou moci subjekty relevantně přehodnotit obchodní jednání. Úpravou
vyhlášky bude podpořeno stabilní a předvídatelné prostředí pro všechny účastníky trhu
s elektřinou a trhu plynem v ČR.

Návrh úpravy vyhlášky Je koncipován tak, aby prostřednictvím tržních
a transparentních mechanismů byla minimalizována finanční zátěž na straně účastníků trhu
s elektřinou a plynem včetně konečných spotřebitelů.

V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. Návrh
vyhlášky nemá dopad na životní prostředí.

V. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní upravy ochrany soukromí osob
ajejich osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Návrh vyhlášky nemá vliv na postavení specifických skupin obyvatel včetně sociálně
slabých, osob se zdravotním postižením a národnostních menšin. Předkládaná právní úprava
v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz diskriminace, stejně jako rovnost mužů
a žen. Jde o návrh, který se výhradně dotýká podnikatelských vztahů mezi účastníky na trzích
s energiemi ve smyslu energetického zákona a na uvedenou problematiku nemá přímý dopad.

VII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA)

Návrh vyhlášky nepředpokládá jakékoliv zvysené korupční riziko, navíc,
ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční rizika
identifikována. Návrh vyhlášky proto nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich
nárůst.
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VIII. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu

Předložený návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost a obranu státu.
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Zvláštní část

Čl.l

K bodu 1

Legislativně-technická úprava v souvislosti s novelou energetického zákona - zákonem
č.211/2011 Sb., který termín "podzemní zásobník plynu" nahradil termínem "zásobník
plynu", jímž je rozuměno podzemní nebo nadzemní plynové zařízení sloužící k uskladňování
zemního plynu.

K bodu 2

Legislativně-technická úprava v souvislosti s novelou energetického zákona - zákonem
č.131/2015 Sb., který termín "přenos elektřiny" pro činnost provozovatele přenosové
soustavy nahradil termínem "poskytnutí služby přenosové soustavy".

K bodu 3

Došlo ke specifikaci podmínek pro poskytování podpůrných služeb, které se nyní výslovně
týkají podmínek pro poskytování podpůrných služeb na straně dodávky i odběru elektřiny.
V současných Pravidlech provozování distribuční soustavy jsou stanoveny podmínky
pro poskytování podpůrných služeb pouze na straně dodávky. Současné vlivy intermitentních
zdrojů a decentralizace si vyžadují i na úrovni distribuční soustavy poskytování služeb
na straně odběru elektřiny.

K bodu 4

Legislativně-technická úprava v souvislosti s novelou energetického zákona - zákonem
Č. 131/2015 Sb., který termín "distribuce elektřiny" pro činnost provozovatele distribuční
soustavy nahradil termínem "poskytnutí služby distribuční soustavy".

Kvůli rozvoji elektromobility a využívání zařízení pro elektroakumulaci byla přidána možnost
stanovit požadavky na připojení zařízení pro elektroakumulaci a baterie připojené
k distribuční soustavě.

K bodu 5

Z důvodu snížení administrativní zátěže se stanovila možnost neuvádět podmínky
hromadného dálkového ovládání spotřeby elektřiny v Pravidlech provozování distribuční
soustavy, pokud není v distribuční soustavě hromadné dálkové ovládání provozováno.

K bodu 6

Provozovatel distribuční soustavy, který používá Pravidla provozování distribuční soustavy,
která je připojena k přenosové soustavě, musí současně zveřejnit svoje identifikační údaje
(včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení), údaje o provozované distribuční
soustavě a internetovou adresu, na které zveřejňuje informace umožňující dálkový přístup.
Zveřejnění výše uvedených údajů provozovatele distribuční soustavy je nezbytné pro rychlou
komunikaci s distributorem. Zároveň by toto ustanovení mělo vyloučit situaci, kdy distributor
převezme Pravidla provozování, ale nezveřejní svoje identifikační údaje.
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K bodu 7

Legislativně-technická úprava v souvislosti s novelou energetického zákona - zákonem
č. 131/2015 Sb., který termín "přeprava plynu" pro činnost provozovatele přepravní soustavy
nahradil termínem "poskytnutí služby přepravy plynu".

K bodu 8

Náležitosti vyplývající z nařízení, ve kterých není právní úprava problematiky týkající se
přepravních kapacit dostatečně detailní. Uvedené informace napomohou k rozvoji
hospodářské soutěže, likvidnímu obchodu s kapacitou. Uživatelé soustavy budou disponovat
transparentními informacemi relevantními pro rozhodování při obchodování
s provozovatelem přepravní soustavy. Cílem je, aby nastavené postupy a termíny
provozovatelem umožňovaly výkon licencované činnosti na transparentním a předvídatelném
základě. Na základě uvedených informací bude možné identifikovat, zda nedochází ke
zvýhodňování některého uživatele soustavy, čímž by byla založena nerovnováha mezi
jednotlivými uživateli soustavy.

Nařízení č. 715/2009 stanovuje základní principy postupů v případě smluvního překročení
kapacity, tj. stavu, kdy je dostupná přepravní kapacita na vstupním nebo výstupním hraničním
bodě smluvně rezervována, ale tato rezervace není nominačně využívána, čímž je bráněno
ostatním zájemcům o využití přepravní soustavy v daném směru. Nařízení č. 715/2009
stanoví nediskriminační pravidla pro podmínky přístupu k plynárenským přepravním
soustavám, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu se zemním plynem.
Protože duplicita plynárenských přepravních soustav není ve většině případů ani ekonomická,
ani efektivní, podporuje se hospodářská soutěž na trzích se zemním plynem prostřednictvím
přístupu třetích osob, čímž se infrastruktura transparentním a nediskriminačním způsobem
otvírá všem dodavatelům. Častý výskyt smluvního překročení kapacity, kdy uživatelé sítě
nemohou získat přístup do plynárenských přepravních soustav navzdory fyzicky dostupné
kapacitě, je překážkou na cestě k dokončení vnitřního trhu s energií. Postupy pro řízení
překročení kapacity by se měly používat v případě smluvního překročení kapacity, a mají tyto
případy řešit opětovným uvedením nevyužité kapacity na trh, kde bude znovu rozdělena v
rámci běžných postupů přidělování kapacity.

Problematika řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity byla dosud
upravena v § 30 vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem a v Řádu provozovatele přepravní
soustavy. Z hlediska systematičnosti je žádoucí, aby postupy řešící jednu problematiku byly
upraveny na jednom místě, tedy ve vyhlášce o Pravidlech trhu s plynem, což odpovídá
zmocnění podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. b) energetického zákona.

K bodu 9

Doplnění požadavků na finanční způsobilost i v případě aukce, u níž není známá konečná
cena, aby měl účastník jistotu v postupu v případě aukce bez známosti konečné ceny. Dosud
byly upraveny požadavky v řádu provozovatele na aukce, u nichž je známá konečná cena.
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K bodu 10

Vzhledem k tomu, že parametry kvality plynu jsou dány jiným právním předpisem (vyhláškou
č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném
odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo
neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů), byla tato obsahová náležitost
přeformulována. Důvody pro převzetí/odmítnutí mohou být i jiné, než jsou jen kvalitativní
parametry.

K bodu 11

Energetický zákon, ani jiná prováděcí legislativa k tomuto zákonu, nevysvětluje pojem
nadstandardní služba. Nejsou tedy dány podmínky, na základě nichž by Energetický regulační
úřad mohl případné podmínky nadstandardní služby schválit v rámci správního řízení
ke schválení řádu provozovatele. Schválením podmínek by mohl vzniknout nesoulad
s právními předpisy (NC CAM, EZ, vyhláška o Pravidlech trhu s plynem). Zároveň by mohlo
dojít k založení nerovnováhy mezi subjekty na trhu s plynem.

K bodu 12

Náležitosti doplněny na základě požadavků vycházející z nařízení. Uvedené informace
povedou k transparentnosti a předvídatelnosti jednotlivých procesů provozovatele přepravní
soustavy. Uživatelé soustavy by měli mít všichni stejné podmínky, uvedené informace mohou
být relevantní při rozhodování k uzavření smlouvy s provozovatelem přepravní soustavy, mají
vliv i na další průběh procesů spojených s přepravou.

K bodu 13

Legislativně-technická úprava v souvislosti s novelou energetického zákona - zákonem
č. 131/2015 Sb., který termín "distribuce plynu" pro činnost provozovatele distribuční
soustavy nahradil termínem "poskytnutí služby distribuční soustavy".

K bodu 14

Upřesnění, v jakém okamžiku dochází k zániku a kdy dojde k ukončení rezervace distribuční kapacity,
neboť podmínky a termíny se mohou u každého provozovatele distribuční soustavy lišit.

K bodu 15

Úpravou dochází k odstranění duplicity s jmym právním předpisem, který konkrétně stanovuje
parametry kvality plynu dodávaného nebo odebíraného do/z distribuční soustavy. Podmínky pro
odmítnutí či převzetí plynu mohou být způsobeny ijinými skutečnostmi nežje jeho kvalita.

K bodu 16

Energetický zákon, ani jiná prováděcí legislativa k tomuto zákonu, nevysvětluje pojem
nadstandardní služba. Nejsou tedy dány podmínky, na základě nichž by Energetický regulační
úřad mohl případné podmínky nadstandardní služby schválit v rámci správního řízení
ke schválení řádu provozovatele. Schválením podmínek by mohl vzniknout nesoulad
s právními předpisy (NC CAM, EZ, vyhláška o Pravidlech trhu s plynem). Zároveň by mohlo
dojít k založení nerovnováhy mezi subjekty na trhu s plynem.
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K bodu 17

Upravuje se, že provozovatel distribuční soustavy, který používá Řád provozovatele
distribuční soustavy, která je připojena k přepravní soustavě, musí současně zveřejnit svoje
identifikační údaje (včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení), údaje o
provozované distribuční soustavě a internetovou adresu, na které zveřejňuje informace
umožňující dálkový přístup. Zveřejnění výše uvedených údajů provozovatele distribuční
soustavy je nezbytné pro rychlou komunikaci s distributorem. Zároveň má dojít k zabránění
situace, kdy distributor převezme Řád provozovatele, ale nezveřejní svoje identifikační údaje.

K bodu 18 a 19

Úpravou dochází k rozšíření obsahových náležitostí Řádu provozovatele zásobníku plynu
v návaznosti na vyhlášku č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem. Uvedenými
náležitostmi dojde k transparentnosti nabídek provozovatele zásobníku plynu, poskytnuté
informace uživateli zásobníku plynu mohou být relevantní při rozhodování uživatele při
uzavírání smluv s provozovatelem zásobníku plynu. V konečném důsledku poskytnuté
informace přispějí ke zvýšení konkurence na trhu s plynem u využívání zásobníků plynu.
Specifikace jednotlivých produktů včetně stanovení cen u denních produktů se mohou v rámci
jednotlivých provozovatelů zásobníku plynu lišit.

K bodu 20

Parametry kvality plynu vtláčeného do podzemního zásobníku plynu nebo těženého
z podzemního zásobníku plynu jsou stanoveny jiným právním předpisem, odstranění
z důvodu duplikace s jiným právním předpisem.

Na základě praxe se zavádí informace o postupu uplatňovaného provozovatelem zásobníku
plynu při vtláčení/těžbě plynu mezi vtláčecím a těžební obdobím, neboť dochází k tomu, že
každý uživatel má podmínky tohoto postupu jiné, což vede k netransparentnosti a k nejistotě
uživatelů zásobníku plynu.

K bodu 21

Účelem ustanovení Je umožnit operátorovi trhu uvést vobchodních podmínkách údaje
o metodikách a použitých zdrojích. Například by se mělo jednat o Evropskou metodiku
pro stanovení národního energetického mixu a Uživatelský manuál pro oznamování údajů dle
Nařízení REMIT. Potřeba evropské metodiky pro stanovení národního energetického mixu
vyplývá ze směrnic č. 2009172/ES a 2009/28/ES, kdy první směrnice zavádí palivový mix
dodavatele v souvislosti s vyúčtováním elektrické energie a druhá směrnice zavádí záruky
původu. Evropská metodika vznikla v návaznosti na tyto směrnice a je používána asociací
vydavatelských subjektů Association of lssuing Bodies, jejímž je operátor trhu členem.
Dlenařízení Evropské komise č. 1348/2014 vydává ACER Uživatelský manuál
pro oznamování údajů dle Nařízení REMIT (TRUM), kterým specifikuje reportované
informace oznamované organizovanému tržnímu místu, tedy operátorovi trhu. Pokud by
v navrženém ustanovení byly uvedeny konkrétní odkazované metodiky a zdroje, každá změna
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názvu nebo přidání nové metodiky by vyžadovalo legislativní změnu vyhlášky. Z tohoto
důvodu se domníváme, že je možno u tohoto ustanovení zachovat vyšší míru generalizace a
ponechat na operátorovi trhu určení nutnosti, zda je metodiku nebo použitý zdroj potřebné
v obchodních pravidlech uvést.

K bodu 22

Operátor trhu bude nově v obchodních podmínkách uvádět, jak bude postupovat při
dodávce elektřiny dodavatelem poslední instance, přičemž institut dodavatele poslední
instance vyplývá z § 12a energetického zákona. Operátor trhu musí být informován
dodavatelem, který pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu a provozovatelem
distribuční soustavy, v jehož distribuční soustavě se nachází odběrné místo, pro které není
zajištěna služba distribuční soustavy. Operátor trhu poté provádí kroky k převedení odběrných
míst, u kterých je registrován dodavatel, který není schopen dodávat elektřinu a příslušné
odběrné místo převede do režimu dodavatele poslední instance. Pokud nebude v obchodních
podmínkách operátora trhu stanoven postup operátora trhu při dodávce elektřiny dodavatelem
poslední instance, hrozí procesní nejistota a časové prodlení. Pro zákazníka je důležitém,
aby změna dodavatele na dodavatele poslední instance proběhla v pořádku, aby se zákazník
nedostal do situace, kdy by došlo k neoprávněnému odběru elektřiny. Směrnice č. 2009/72/ES
stanoví povinnost uvádět podíl každého energetického zdroje na celkové skladbě zdrojů
energie užitých dodavatelem za předchozí rok srozumitelným způsobem, jenž na vnitrostátní
úrovni umožní jednoznačné srovnání; tato povinnost je transponována vyhláškou Č. 70/2016
Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Dle vyhlášky Č.

70/2016 Sb. informace o podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv je
povinnou náležitostí vyúčtování zákazníků, kteří jsou připojeni na hladině nízkého napětí.
Národní energetický mix stanovuje operátor trhu, a proto je důležité, aby pro zachování
transparentnosti byl tento postup také upraven v obchodních podmínkách, protože národní
energetický mix slouží pro obchodníky s elektřinou a výrobce elektřiny jako podklad
k uvádění informací o podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv.

K bodu 23

Zrušením slov "s průběhovým měřením" bude možné pozastavit zasílání dat pro všechna
odběrná předávací místa bez ohledu na typ měření. O pozastavení žádá provozovatel
přenosové nebo distribuční soustavy. Zrušením slov "s průběhovým měřením" bude
znamenat, že bude možné pozastavit data bez ohledu na typ měření v odběrném předávacím
místě.

K bodu 24

Nově budou v obchodních podmínkách operátora trhu také upraveny způsoby a postupy
operátora trhu týkající se předávání skutečných hodnot dodávek, vyhodnocování odchylek
s využitím typových diagramů, vyhodnocování rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady
spotřeby podle typových diagramů, vyhodnocování odchylek v lokálních soustavách a
finančního vypořádání odchylek; tyto povinnosti operátora trhu velektroenergetice nově
vyplývají z vyhlášky 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.
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K bodu 25

Novelou energetického zákona - zákonem č. 131/2015 Sb. byla operátorovi trhu stanovena
nová povinnost v § 20a odst. 4 písm. z) k poskytování údajů o obchodních transakcích těm
účastníkům trhu, kteří mají povinnost oznamovat své transakce na velkoobchodních trzích
s energií podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1227/2011. Aby tato činnost
operátora trhu byla transparentní, jednotná vůči všem účastníkům trhu a předem všem
účastníkům známá, navrhuje se, aby postup evidování, poskytování a oznamování obchodních
údajů z krátkodobých trhů s elektřinou byl součástí obchodních podmínek operátora trhu.

K bodu 26

V § 30 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou se obecně stanovují
podmínky pro finanční vypořádání odchylek v jednotlivých etapách. Pokud nebudou postupy
a přesné termíny jednotlivých etap uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu, nebude
subjektům zúčtování jasné, jak postupovat vůči operátorovi trhu. V důsledku by nemuselo
docházet k uhrazení nákladů spojených s vypořádáním odchylek. Zúčtování odchylek
je ve své podstatě jedním ze základních prvků zajišťujících rovnováhu elektrizační soustavy
České republiky.

V oblasti plynárenství je situace analogická.

K bodu 27

Činnosti operátora trhu v oblasti podporovaných obnovitelných zdrojů energie jsou vymezeny
§ 20a energetického zákona a zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.
Operátor trhu hradí zelený bonus výrobcům z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných
zdrojů nebo elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory tepla.
Dále dle ustanovení § 20a odst. 4 písm. x) energetického zákona § 44 a 45 zákona č. 165/2012
Sb., o podporovaných zdrojích energie a v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a
obchodu č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny, vydává operátor trhu
v elektroenergetice záruky původu. Na základě výše uvedených právních norem je potřeba
zajistit, aby výše vyjmenované činnosti byly uvedeny v obchodních podmínkách operátora
trhu. Účastníci trhu s elektřinou poté budou mít potřebné informace o postupech operátora
trhu a navíc postupy těchto činnosti bude moci schválit Úřad v rámci schvalování obchodních
podmínek.

K bodu 28

Legislativně-technická úprava.

K bodu 29

Operátor trhu bude nově v obchodních podmínkách uvádět, jak bude postupovat při dodávce
plynu dodavatelem poslední instance, přičemž institut dodavatele poslední instance vyplývá
z § 12a energetického zákona.

Úprava provedena na základě úpravy dodavatele poslední instance a to jak v energetickém zákoně, tak
i ve vyhlášce o Pravidlech trhu s plynem. Podrobný postup není v uvedené legislativně podrobně
popsán, může tak docházet u účastníků trhu s plynem k nejistotě, jak se bude v případě přechodu na
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dodavatele poslední instance postupovat, proto bude uváděn operátorem trhu s plynem rámci
obchodních podmínek.

K bodu 30

Doplňuje se úprava pro oblast plynárenství analogickyjako v oblasti elektroenergetiky v bodě 24.

K bodu 31

Legislativně-technická úprava související se změnou terminologie ve vyhlášce o Pravidlech trhu
s plynem.

K bodu 32

Novelou energetického zákona - zákonem č. 131/2015 Sb. byla operátorovi trhu stanovena
nová povinnost v § 20a odst. 4 písm. z) k poskytování údajů o obchodních transakcích těm
účastníkům trhu, kteří mají povinnost oznamovat své transakce na velkoobchodních trzích
s energií podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1227/2011. Aby tato činnost
operátora trhu byla transparentní, jednotná vůči všem účastníkům trhu a předem všem
účastníkům známá, navrhuje se, aby postup evidování, poskytování a oznamování obchodních
údajů z krátkodobých trhů s plynem byl součástí obchodních podmínek operátora trhu.

K čl. II

Účinnost je stanovena tak, aby povinné subjekty měly dostatečný časový prostor pro úpravu
svých Pravidel, Řádů nebo obchodních podmínek.
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