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V. 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 

 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 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 
 

Zpracovatel:  
Energetický regulační úřad  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
1. 3. 2017 

Implementace práva EU: Ne  

2. Cíl návrhu vyhlášky  
Cílem návrhu vyhlášky je aktualizovat obsahové náležitosti jednak podle dosavadní praxe, jednak 
podle pokračujícího 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 nichž se rozhodují na trhu s plynem. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 
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. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
  
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 
Očekává se zlepšení 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. 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
 
3.5 Sociální dopady: Ne 
  
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 
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3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  
 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
  
3.10 Korupční rizika: Ne  
 
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  
 
 

 

 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 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.  

1.2 Definice problému 

Navrhovaná vyhláška zejména aktualizuje obsahové náležitosti podle dosavadní praxe 
a podle aktuálního vývoje na energetických trzích. Aktuálním vývojem na energetických 
trzích se rozumí i vývoj technologií, které ovlivňují energetické trhy jako např. vývoj vozidel 
na elektrický pohon a vývoj bateriových systémů pro uskladňování elektřiny. V neposlední 
řadě byl brán ohled 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 změně 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, ve znění pozdějších předpisů, které 
nahradily předchozí vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem a elektřinou.  

Pokud bychom měli zmínit konkrétní příklady problémů, které vyžadují přijetí nových 
podmínek nebo postupů v oblasti distribuce elektřiny, budou to podpůrné služby na straně 
odběru elektřiny, technická problematika připojení elektroakumulací a dobíjecích stanic. 
V oblasti organizace trhu se jedná o postup operátora trhu při dodávce dodavatelem poslední 
instance, stanovování národního energetického mixu, evidenci záruk původu a řešení 
některých postupů týkajících se odchylek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAJUJGEP9)



- 3 - 

Platná vyhláška nereflektuje vývoj trhu s plynem, kdy se požadavky uživatelů soustav 
a zásobníků plynu na provozovatele těchto plynárenských zařízení mění. Obsahové náležitosti 
je třeba aktualizovat především z důvodů novelizace související energetické legislativy. 

Důvodem pro schválení, případně stanovení obsahových náležitostí Pravidel a 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 
trhu a plnit funkce, pro které držitelé licencí tyto předpisy zpracovávají. Jedná se tedy 
o projev regulace ex-ante. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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 (dále též „Pravidla, 
Řády a obchodní podmínky“) pro fungování trhu s elektřinou a trhu s plynem. Pravidla, Řády 
a obchodní podmínky 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 a plynem, ze kterého se dozví minimální informace 
o technických, plánovacích, provozních postupech související s připojením 
a užíváním elektrizační soustavy či plynárenských soustav a činnostmi operátora trhu. 

Závaznost Pravidel, Řádů a obchodních podmínek pro jednotlivé účastníky trhu 
s elektřinou či trhu s plynem je dána energetickým zákonem, podle kterého povinnost řídit se 
jednotlivými Pravidly, Řády a obchodními podmínkami 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 
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Pravidel, Řádů či obchodních podmínek (viz § 20a odst. 4 písm. j), § 24 odst. 10 písm. f) 
a § 25 odst. 10 písm. g), § 58 odst. 8 písm. t), § 59 odst. 8 písm. w) a § 60 odst. 8 písm. o) 
energetického zákona). 

Podrobnější procesní úprava schvalování Pravidel, Řádů a  obchodních podmínek, 
případně podmínek, za kterých dochází k jejich stanovení Energetickým regulačním úřadem, 
je upravena v § 97a energetického zákona. 

V návaznosti na tuto úpravu energetický zákon rovněž zmocnil Energetický regulační 
úřad ke stanovení obsahových náležitostí Pravidel, Řádů a obchodních podmínek (§ 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.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou subjekty, které mají podle energetického zákona povinnost 
zpracovávat dokumenty, jejichž obsahové náležitosti vyhláška stanoví, a předkládat tyto 
dokumenty Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení – jedná se o provozovatele 
přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribučních soustav, 
provozovatele zásobníků plynu a operátora trhu. 

Zprostředkovaně pak má vyhláška dopad na všechny uživatele výše uvedených 
energetických soustav a všechny další subjekty, které se řídí dokumenty, jejichž obsahové 
náležitosti vyhláška stanoví. 

1.5 Popis cílového stavu  

Hlavním cílem je zajistit, aby Pravidla, Řády a obchodní podmínky obsahovaly 
ustanovení vyplývající z právních předpisů a poznatků zjištěných při výkonu činností 
provozovatele přepravní soustavy nebo distribučních soustav, provozovatele zásobníku plynu 
a výkonu činností operátora trhu. Úpravou obsahových náležitostí Pravidel, Řádů a  
obchodních podmínek, v souladu s nimiž jsou licencované subjekty povinny vykonávat jejich 
činnost, bude výkon těchto činností transparentní a předvídatelný. Důsledkem aktualizace 
uvedených dokumentů podle navrhovaných obsahových náležitostí dojde k lepší 
informovanosti účastníků trhu s elektřinou a plynem. Aktualizovaná Pravidla, Řády a 
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obchodní podmínky zvýší transparentnost a míru jistoty postupů, které doteď nebyly v těchto 
dokumentech výslovně stanoveny. 

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 
dokumentům při procesu jejich schvalování. 

1.6 Zhodnocení rizika nečinnosti 

Energetický regulační úřad nepředpokládá vznik rizik, která by ohrožovala fungování 
trhu s elektřinou nebo trhu s plynem v České republice jako celku nebo pro jejich jednotlivé 
účastníky. Návrh novely vyhlášky byl předmětem veřejného konzultačního procesu, kdy měli 
dotčení účastníci trhů možnost se vyjádřit k navrhovaným úpravám s posouzením dopadů. 
Veřejný konzultační proces probíhal ode dne 13. září 2016 do dne 28. září 2016. 

Předkládaná vyhláška je prováděcím právním předpisem energetického zákona, 
který stanovuje povinnost provozovatelům přenosové a distribuční soustavy zaslat Úřadu 
a nechat si schválit pravidla provozování, podle kterých se provozovatelé musí řídit. Obdobně 
operátor trhu musí Úřadu zaslat a nechat si Úřadem schválit obchodní podmínky.  Pokud by 
navržená novelizace vyhlášky nebyla vydána, hrozilo by riziko, že bude ohrožena 
transparentnost postupů a jistota očekávání účastníků trhu s elektřinou. Konkrétní dopady 
v oblasti elektroenergetiky mohou například spočívat v neochotě žadatelů připojovat zařízení 
pro elektroakumulaci a dobíjecí stanice z důvodu nejasně upravených požadavků připojení. 
Dalším příkladem mohou být nepřesné informace pro zákazníky, kteří jsou připojeni na 
hladině nízkého napětí a mají smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny, kvůli 
nejasnému postupu stanovování palivového mixu, jehož výsledná hodnota je uváděna na 
vyúčtování pro zákazníky.  

Pokud by nedošlo k novelizaci vyhlášky, k úpravě obsahových náležitostí Řádů 
a obchodních podmínek, byla by na trhu s plynem nedostatečná transparentnost v jednání 
a v postupech provozovatelů, což by vyvolalo nejistotu účastníků trhu s plynem, v konečném 
důsledku by mohla být ovlivněna i konkurence v dotčených oblastech na trhu s plynem. 
Nečinnost by měla dále za následek duplicitu např. s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech 
trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, nebo naopak absenci ustanovení, z nichž 
vyplývá povinnost provozovatelů zveřejnění poskytovaných informací a jejich schválení 
Energetickým regulačním úřadem či jejich konzultace s uživateli soustavy, což by vedlo ke 
zvýšení administrativních a transakčních nákladů. 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Doplnění technických podmínek pro připojení zařízení pro elektroakumulaci 
a dobíjecích stanic 

Trend elektromobility vychází z premisy o důležitosti snižování spotřeby ropy a jejích 
produktů v dopravě V návaznosti na připravovanou novelu zákona č. 311/2006 Sb., 
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 
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souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), která transponuje směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva, je potřeba stanovit i technické požadavky na připojení dobíjecích 
stanic k distribuční soustavě v Pravidlech provozování distribuční soustavy, aby mohlo dojít 
k umožnění a usnadnění rozvoje elektromobility. Dále vzhledem k trendu decentralizace 
výroby elektřiny na úrovni distribučních soustav bude narůstat počet zákazníků, kteří budou 
připojovat zařízení pro elektroakumulaci. Zařízení pro elektroakumulaci mají speciální 
charakter, protože tato zařízení mohou sloužit jako výrobna nebo odběrné zařízení, a proto je 
účelné vyčlenit tato zařízení do speciální kategorie. Zařízení pro elektroakumulaci by 
v budoucnu měla sehrát pozitivní roli v řízení distribuční soustavy. Aby tato situace mohla 
nastat, je důležité stanovit technické požadavky na připojení pro tato zařízení v Pravidlech 
provozování distribuční soustavy. V hodnocení variant jsme se nezabývali potencionálním 
přínosem samotných technologií, protože tyto přínosy jsou způsobeny samotným rozvojem 
technologií a stanovení technických požadavků na připojení je sice nutnou podmínkou 
k tomuto rozvoji, ale nikoli dostatečnou. 

2.1.1 Varianta I. – vyhláška beze změny 

Neumožní-li vyhláška stanovit provozovateli distribuční soustavy technické požadavky 
připojení zařízení, pro elektroakumulaci a dobíjecí stanice v Pravidlech provozování 
distribuční soustavy, bude pro žadatele o připojení obtížnější zjistit, jaké podmínky 
pro připojení provozovatel distribuční soustavy vyžaduje. Například tyto podmínky nemusí 
být  volně dostupné na internetu tak jako např. Pravidla provozování distribuční soustavy. 
Důsledkem nejasně stanovených požadavků může být zvýšení transakčních nákladů, což 
může vést k nižší ochotě zákazníků uvažovat o instalaci zařízení pro akumulaci či výstavbě 
dobíjecích stanic. V neposlední řadě nebude mít Úřad možnost schvalovat technické 
požadavky připojení zařízení pro elektroakumulaci a dobíjecí stanice, protože nebudou 
obsahovou náležitostí Pravidel provozování distribuční soustavy, což bude přispívat 
k nejistotě účastníků. 

2.1.2 Varianta II. – doplnění podmínek připojení zařízení pro elektroakumulaci 
a dobíjecích stanic 

Zahrnutím technických požadavků připojení pro zařízení pro elektroakumulaci 
a dobíjecí stanice do Pravidel provozování distribuční soustavy dojde k jasnému stanovení 
podmínek, které je potřeba splnit, aby tato zařízení mohla být připojena. Každý potencionální 
žadatel si tak bude moci zhodnotit, zda se mu vyplatí zažádat o připojení a případně do 
takového zařízení investovat. Navíc bude mít jistotu, že tyto technické požadavky na připojení 
byly schváleny Úřadem. 

2.1.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Tato varianta nepředpokládá zvýšené náklady spojené s úpravami Pravidel provozování 
distribuční soustavy dotčených subjektů ani žádné dodatečné nároky na státní rozpočet 
a rozpočet Úřadu. Na druhou stranu tato varianta nemá žádné přínosy a nesnižuje transakční 
náklady účastníků. 
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Varianta II. 

Hlavním přínosem zahrnutí technických požadavků připojení zařízení pro 
elektroakumulaci a dobíjecích stanic do Pravidel provozování distribuční soustavy je snížení 
transakčních nákladů pro potencionální žadatele a zajištění transparentnosti a nediskriminace 
žadatelů zajištěním schvalování postupů takového připojování. Transakční náklady mohou 
být pro každého žadatele o připojení odlišně vysoké, a proto je obtížné odhadovat jejich 
celkovou výši. Jisté je, že transakční náklady jsou zbytečně vynaložené náklady, které 
nepřináší užitek ani žadateli ani provozovateli distribuční soustavy. Tato varianta 
nepředpokládá zvýšené náklady spojené s úpravami Pravidel provozování distribuční 
soustavy dotčených subjektů ani žádné dodatečné nároky na státní rozpočet a rozpočet Úřadu. 

2.1.4. Návrh řešení 
Varianta II může přinést snížení transakčních nákladů bez dopadů na státní rozpočet. 

Zajišťuje jasně dopředu daná pravidla, a tím větší míru transparentnosti a nediskriminace 
žadatelů. Přijmeme-li premisu, že stát by měl snižovat transakční náklady, které nepřináší 
nikomu užitek, musíme dojít k závěru, že nejvýhodnější variantou je varianta II.  
 

2.2. Úprava obsahových náležitostí Řádu provozovatele přepravní soustavy 
v plynárenství 

Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel, Řádů a obchodních podmínek nebyla 
dosud novelizována. Nereflektuje tak progres trhu s plynem, kdy účastníci mají v současné 
době jiné požadavky na poskytování informací, než jsou doposud zahrnované v Řádech. 
Stejně tak účinná vyhláška nezohledňuje změny v související právní úpravě, ať už jsou to 
související úpravy v energetickém zákoně, tak i ve vyhláškách (např. o Pravidlech trhu s 
plynem). Záměrem Energetického regulačního úřadu je upravit obsahové náležitosti Řádu 
provozovatele přepravní soustavy tak, aby výkon jeho licencované činnosti byl prováděn 
transparentně a předvídatelně, kdy nebude docházet k založení nerovnováhy mezi 
jednotlivými uživateli soustavy v důsledku nerovnovážného poskytování nekonzistentních, 
nekompatibilních a neúplných informací o soustavě, neboť právě těmito informacemi se mj. 
ovlivňuje obchodní chování uživatelů soustavy a následně i konkurence na trhu s plynem. 

2.2.1. Varianta I. – vyhláška beze změny 

Varianta beze změny by znamenala rezignovat na úpravu vyhlášky a ponechat 
jednotlivá ustanovení ve stávajícím znění. 

2.2.2. Varianta II. – doplnění obsahových náležitostí Řádu provozovatele přepravní 
soustavy  

Úprava podle předloženého návrhu, který vychází z jednotlivých konzultačních procesů 
k návrhům Řádů, které byly předloženy Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení, 
a z veřejného konzultačního procesu k návrhu novely vyhlášky o náležitostech Pravidel, Řádů 
a obchodních podmínek. 

Úpravy byly provedeny především na základě praktických zkušeností a požadavků 
uživatelů soustavy. Při návrzích obsahových náležitostí Řádu provozovatele přepravní 
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soustavy byla zohledněna vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, včetně její 
novely z roku 2016 (vyhláška č. 416/2016 Sb.). Další část návrhů reflektuje povinnosti, které 
jsou dány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 
2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) 
č. 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 (2012/490/EU), a 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. Povinnosti z těchto 
nařízení jsou primárně ukotveny v jiné právní úpravě. Tato varianta předpokládá, že dojde 
k lepší transparentnosti a přehlednosti při obchodování na trhu s plynem, neboť Řády jsou 
nedílnou součástí obchodních vztahů. 

 

2.2.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Při volbě Varianty I, kdy nedojde k žádné změně, nejsou předpokládány náklady 
s úpravou Řádu provozovatele přepravní soustavy, mohly by však být vyvolání 
administrativní náklady spojené s předáváním informací mezi jednotlivými účastníky. 
Uvedená varianta nevyvolá náklady na státní rozpočet. Nejsou předpokládány žádné přínosy. 

Varianta II. 

Pokud bude zvolena Varianta II, dojde k lepší přehlednosti a transparentnosti trhu 
s plynem. Úprava obsahových náležitostí Řádu provozovatele přepravní soustavy povede 
k lepší informovanosti účastníků, a tak dojde k předcházení zbytečných konfliktů a jejich 
následné mnohdy zdlouhavé a komplikované řešení, důsledkem může být snížení nákladů na 
administrativní zátěž s poskytováním informací, které takto budou uvedeny v Řádu, čímž 
budou veřejně dostupné. Touto variantou bude odstraněna duplicita poskytování některých 
informací provozovatelem přepravní soustavy, které by byly dány jednak uváděnou vyhláškou 
a jednak vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem. Zároveň ale varianta zohledňuje povinnosti 
poskytování informací dány evropskou legislativou, která byla implementovaná do vyhlášky 
o Pravidlech trhu s plynem. 

2.2.4. Návrh řešení 

V plynárenské části návrhu novely vyhlášky se nejvíce úprav dotýká obsahových 
náležitostí Řádu provozovatele přepravní soustav. Vzhledem k tomu, že řada náležitostí je již 
zveřejňována prostřednictvím internetových stránek provozovatele přepravní soustavy, či 
jiným způsobem, a s nově uvedenými informacemi provozovatel přepravní soustavy již 
disponuje, nejsou očekávány dodatečné náklady spojené s uvedením požadovaných informací 
do Řádu, prostřednictvím obsahových náležitostí. 

Poskytované informace přispějí k transparentnosti a přehlednosti trhu s plynem. Díky 
úpravě obsahů dokumentů může dojít ke zvýšení konkurenceschopnosti na energetických 
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trzích, neboť pomocí uvedených informací o stavu soustavy se může zvýšit počet účastníků 
trhů. 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta II 
2. Varianta I 

Implementací doporučené Varianty II dojde k reflektování změn legislativy týkající se 
trhu s plynem od roku 2010. Při této úpravě se nepředpokládá generování dalších 
významných nákladů, neboť informacemi, které jsou obsahem náležitostí Řádů, již dotčené 
licencovaný subjekt disponuje, nebo na základě jiné energetické legislativy bude mít upravené 
informační systémy tak, aby tyto informace mohl poskytnout. 

 

2.3. Stanovení obsahových náležitostí obchodních podmínek operátora trhu pro 
evidenci výrobců a pro výplatu podpory elektřiny a tepla a obchodních podmínek 
operátora trhu pro evidenci záruk původu 

V současné době má operátor trhu stanoveny obchodní podmínky pro výplatu podpory 
výroby elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, jež je určena výhradně výrobcům 
energie z podporovaných zdrojů. Činnosti operátora trhu v oblasti podporovaných 
obnovitelných zdrojů energie jsou vymezeny § 20a energetického zákona a zákonem 
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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. Do budoucna by chtěl 
operátor obchodní podmínky pro výplatu podpory výroby elektřiny a tepla z podporovaných 
zdrojů energie rozšířit tak, aby nebyly využitelné výhradně pro výrobce z podporovaných 
zdrojů, ale pro výrobce obecně. 

Dále dle ustanovení § 20a odst. 4 písm. x) energetického zákona, § 44 a 45 zákona 
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. Z tohoto důvodu je důležité stanovit podmínky výše uvedených činností 
v obchodních podmínkách, aby účastníci trhu s elektřinou měli potřebné informace 
o postupech operátora trhu. 
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2.3.1. Varianta I. – vyhláška beze změny 

Tato varianta neumožňuje stanovení obchodních podmínek operátora trhu pro evidenci 
výrobců a pro výplatu podpory elektřiny a tepla a obchodních podmínek operátora trhu pro 
evidenci záruk původu. Vzhledem k tomu, že praxe si existenci úpravy náležitostí, jež se 
navrhují ve vyhlášce, vyžaduje, existovalo by riziko, že operátor trhu stanoví podmínky, jež 
se nyní navrhují jako obsahové náležitosti obchodních podmínek, mimo samotné obchodní 
podmínky, bez možnosti jejich kontroly Energetickým regulačním úřadem, jehož schvalování 
obchodních podmínek, má zaručit jednak zákonnost obchodních podmínek, jednak zajištění 
rovnováhy mezi operátorem trhu a dalšími účastníky trhu. 

2.3.2. Varianta II. – Stanovení obsahových náležitostí obchodních podmínek operátora 
trhu pro evidenci výrobců a pro výplatu podpory elektřiny a tepla a pro evidenci 
záruk původu v samostatných obchodních podmínkách 

Operátor trhu bude mít pro výrobce oddělené obchodní podmínky, v rámci kterých 
budou navíc upraveny náležitosti centrálního systému operátora trhu a platební podmínky 
týkající se výplaty podpory výroby elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů. Výrobci jsou 
např. i majitelé výroben instalovaných na rodinných domech a pro majitele těchto výroben 
může být obtížné se vyznat v pravidlech a povinnostech, které musí dodržovat. Například 
standardní Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku mají 87 stran, nicméně výše 
zmínění výrobci obvykle podnikají na energetickém trhu pouze prodejem elektřiny se 
zvolenou podporou zeleného bonusu, přičemž mají např. smluvně přenesenou odpovědnost 
za odchylku a nejsou tedy subjektem zúčtování.  Nemusí např. řešit problematiku odchylky, 
a proto není pro ně nezbytné nahlížet do Obchodních podmínek OTE, a.s. 
pro elektroenergetiku, kde je postup vyhodnocení a vypořádání odchylek popsán. Předpokládá 
se, že řešení, kdy by obchodní podmínky měly být určeny všem výrobcům, nikoliv pouze 
výrobcům energie z podporovaných zdrojů, nebude znamenat výraznější obsahové rozšíření 
oproti současné podobě obchodních podmínek pro výplatu podpory podporovaných zdrojů 
energie. Obchodní podmínky budou pro výrobce tak stále dobrým zdrojem relevantních 
informací při zajištění rychlé orientace v postupech operátora trhu. V této variantě se bude 
postupovat obdobným postupem i pro obchodní podmínky pro evidenci záruk původu, které 
budou samostatné, což by mělo zajistit lepší uživatelskou přívětivost. 
 

2.3.3. Varianta III. – Stanovení obsahových náležitostí obchodních podmínek operátora 
trhu pro evidenci výrobců a pro výplatu podpory elektřiny a tepla a pro evidenci 
záruk původu jako součást všeobecných obchodních podmínek 
v elektroenergetice 

V této variantě nebudou existovat oddělené obchodní podmínky pro evidenci výrobců a 
pro výplatu podpory elektřiny a tepla a pro evidenci záruk původu, ale tyto obchodní 
podmínky budou zahrnuty do Obchodních podmínek pro elektroenergetiku.  
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2.3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Tato varianta nepředpokládá zvýšené náklady spojené s úpravami obchodních 
podmínek ani žádné dodatečné nároky na státní rozpočet a rozpočet Úřadu. Na druhou stranu 
tato varianta nemá žádné přínosy a nesnižuje transakční náklady účastníků a zvyšuje nejistotu, 
protože podmínky nebudou uváděny v obchodních podmínkách schvalovaných Úřadem.  

Varianta II. 

Varianta II. umožňuje vydání samostatných obchodních podmínek pro evidenci výrobců 
a pro výplatu podpory elektřiny a tepla a obchodních podmínek pro evidenci záruk původu. 
V této variantě bude Úřad schvalovat troje obchodní podmínky v oblasti elektroenergetiky 
oproti možným jediným obchodním podmínkám podle varianty III, ale toto dodatečné zvýšení 
nákladů lze považovat za zanedbatelné. Tato varianta může přispět ke snížení transakčních 
nákladů a nejistoty, protože Úřad bude moci schvalovat podmínky pro výplatu podpory 
výroby elektřiny a pro evidenci záruk původu. Pro ostatní účastníky trhu s elektřinou je tato 
varianta nejvýhodnější, neboť v přehledné podobě zajistí relevantní informace pro jednotlivé 
skupiny účastníků trhu. 

Varianta III. 

V této variantě budou podmínky pro výplatu podpory výroby elektřiny a pro evidenci 
záruk původu včleněny do obchodních podmínek pro elektroenergetiku. Tato varianta 
nepředpokládá zvýšené náklady spojené s úpravami obchodních pravidel ani žádné dodatečné 
nároky na státní rozpočet a rozpočet Úřadu. Výsledkem by nicméně byla větší nepřehlednost 
obchodních podmínek pro všechny účastníky trhu, neboť by obsahovaly množství informací, 
jež se jiných účastníků trhu netýkají. 
 

2.3.5. Návrh řešení 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta II. 
2. Varianta III. 
3. Varianta I. 

Za nejvhodnější byla vybrána varianta II., která sice stejně jako varianta III. zajistí 
úpravu uvedené problematiky v obchodních podmínkách, bude tedy zajištěna jejich kontrola 
zákonnosti a nediskriminace ze strany Energetického regulačního úřadu, nicméně pro 
účastníky trhu bude uživatelsky přehlednější a výhodnější než varianta III. 
 

3. Implementace doporučené varianty a vynucování  
Ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci regulace je Energetický 

regulační úřad, který současně zajišťuje vynucování plnění vyhláškou daných pravidel. 
Energetický regulační úřad schvaluje nebo stanovuje Pravidla, Řády a obchodní podmínky 
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operátora trhu podle § 17 odst. 7 písm. g) energetického zákona, vynucování je pak zajištěno 
ustanovením § 97a energetického zákona (schvalovací řízení a řízení o stanovení Pravidel, 
Řádů a obchodních podmínek). U všech navrhovaných úprav se předpokládá bezkonfliktní 
implementace. 

 

4. Přezkum účinnosti regulace 
Efektivita navržené právní úpravy bude průběžně sledována pracovníky Úřadu. 

Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude probíhat průběžně dle schvalování Pravidel, 
Řádů a obchodních podmínek. 

Energetický regulační úřad spolupracuje s licencovanými subjekty, operátorem trhu 
a dotčenými účastníky trhů tak, aby poskytované informace v Pravidlech, Řádech 
a obchodních podmínkách odpovídaly povinnostem poskytovat informace dané energetickou 
legislativou. Při schvalování jednotlivých Pravidel, Řádů a obchodních podmínek vždy 
probíhá schvalovací a veřejný konzultační proces, prostřednictvím nichž lze monitorovat 
účinnost, účelnost a dopad provedených změn v návrhu vyhlášky. 
 

 Konzultace a zdroje dat 
V průběhu procesu přípravy vyhlášky Úřad konzultoval připomínky dotčených subjektů 

před zahájením veřejného konzultačního procesu, a to se zástupci provozovatele přenosové 
soustavy a Komisí pro tvorbu a revize pravidel provozování distribučních soustav, konkrétně 
se zástupci provozovatelů regionálních distribučních soustav, a operátorem trhu. Energetický 
regulační úřad předložil návrh vyhlášky do veřejného konzultačního procesu, do kterého se 
kdokoli může zapojit prostřednictvím internetových stránek Úřadu (www.eru.cz). Připomínky 
regulovaných subjektů vyhodnotil a podle jejich povahy případně zapracoval do předloženého 
návrhu vyhlášky. 

 

 Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Závěrečnou zprávu RIA zpracovali a kontaktními osobami pro případné připomínky 
a dotazy jsou: 

Jméno a příjmení  Ing. Pavel Círek 
Energetický regulační úřad/Odbor elektroenergetiky 
tel.    255 715 557 
e-mail:    pavel.cirek@eru.cz  
 

 
Jméno a příjmení Ing. Martin Svoboda 
Energetický regulační úřad/ Odbor plynárenství/Oddělení sítí a organizace trhu 
tel.   255 715 576, 724 060 245 
e-mail:  martin.svoboda@eru.cz 
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