
Odůvodnění k návrhu novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou  

 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti stávající právní úpravy 

 Na základě zákona 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, (dále jen „energetický zákon“) vydal v roce 2015 Energetický regulační úřad vyhlášku č. 

408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen „vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou“), která 

nahradila vyhlášku č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti 

operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, jež byla 

několikrát novelizována vyhláškou č. 552/2006 Sb., vyhláškou č. 365/2007 Sb., vyhláškou č. 

454/2008 Sb., vyhláškou č. 468/2009 Sb., vyhláškou č. 400/2010 Sb., vyhláškou č. 391/2011 Sb., a 

vyhláškou č. 438/2012 Sb. 

 Zkušenosti získané aplikací stávající právní úpravy ve vztahu k dynamicky se měnícím 

podmínkám na elektroenergetickém trhu (například rozvoj decentrální výroby u spotřebitelů), vedou 

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“ nebo „Úřad“) k novelizaci stávající vyhlášky o Pravidlech 

trhu s elektřinou. Cílem Úřadu není provést rozsáhlé změny, které by vedly k zcela nové úpravě 

vztahů mezi jednotlivými účastníky trhu, ale cílem je jednotlivé procesy legislativně technicky 

upřesnit popř. doplnit tak, aby nedocházelo k účelovým výkladům jednotlivců nebo zájmových 

skupin. 

Odůvodnění navrhované právní úpravy 

 Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s 

elektřinou a vývoje trhu s elektřinou dospěl Úřad k závěru, že v určitých oblastech na energetickém 

trhu (například v procesu registrace odběrných míst, při výkladu ustanovení týkající se rezervace 

kapacit a výrobce první kategorie, změny dodavatele nebo zahájení dodávky dodavatelem poslední 

instance) dochází k  odlišným výkladům jednotlivých účastníků trhu, což vede k nerovnováze trhu 

s elektřinou mezi jednotlivými účastníky.  

 S ohledem na výše uvedené Úřad identifikoval oblasti, které bude zapotřebí upravit - upřesnit 

a rozvinout: 

1. postup registrace odběrného místa a předávacího místa v souladu s § 28 odst. 5 energetického 

zákona (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 8 energetického zákona), 

2. rozsah předávání dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování 

odchylky (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 4 energetického zákona), 

3. stanovení zálohových plateb pro hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky 

ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi provozovatelem přenosové 

soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. 

h) bodu 14 energetického zákona), 

4. způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční soustavy 

zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 14 energetického zákona), 

5. postup při změně typu smlouvy (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 8 energetického 

zákona), 
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6. ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele (zmocnění dle § 98a odst. 2 

písm. h) bodu 8 energetického zákona), 

7. postup při přerušení, omezení nebo obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, 

neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 9 

energetického zákona) 

8. postup pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. 

h) bodu 10 energetického zákona) 

9. rezervace kapacity a zvýhodnění výrobců 1. kategorie (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) 

bodu 11 energetického zákona). 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je vyhláška 

navržena a akty práva Evropské unie 

 Předpokládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, je 

v souladu s energetickým zákonem a zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Energetický regulační úřad jedná podle 

zmocnění § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a dále podle 

zmocnění § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a 

o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 

 Návrh vyhlášky je také v souladu s platnou právní úpravou Evropské unie, a to zejména 

 Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro 

transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a kterým se 

mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, ve znění nařízení 

Komise v přenesené pravomoci č. 1391/2013 a 2016/89;  
 Nařízením Komise č. 1222/2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity 

a řízení přetížení;  

  Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní 

trh s elektřinou a zrušení směrnice č. 2003/54/ES;  

 Návrh vyhlášky není v rozporu s žádným dalším předpisem evropského práva upravujícím 

obchod s elektřinou. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí. 

 Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického 

regulačního úřadu. U navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá přímý ani nepřímý dopad do 

veřejných rozpočtů a do rozpočtů územních samosprávných celků, který by vedl k růstu nákladů na 

zajištění dodatečných zdrojů (kapitálových i lidských). Vydáním navrhované vyhlášky se také 

nepředpokládají žádné negativní přímé ani nepřímé sociální dopady, které by vyvolaly dodatečné 

náklady odběratelům a vedly ke znevýhodnění postavení odběratelů, kteří jsou sociálně slabí, se 

zdravotním postižením nebo jsou národnostní menšinou. Současně jsme toho názoru, že navrhované 

úpravy předmětné vyhlášky nepřinesou podnikatelům působícím na elektroenergetickém trhu v České 

republice výrazné dodatečné náklady plynoucí například z činností souvisejících s úpravou 

informačních systémů nebo náklady spojené například s administrací některých měněných procesů 

(například procesu změny dodavatele, procesu zúčtování regulovaných plateb mezi provozovatelem 

distribuční soustavy a provozovatelem přenosové soustavy apod.).  

 Na druhou stranu se domníváme, že navrhované úpravy povedou k zjednodušení postupu a 

umožní účastníkům trhu lépe optimalizovat své interní procesy, finanční toky a využití lidského 

kapitálu. 

 Navrhovaná vyhláška rovněž neobsahuje úpravy, které by měly nebo budou mít dopad na 

životní prostředí.  

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

 Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 

osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace  

Ani existující právní úprava ani navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení, není 

v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní. 

 

Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 Návrh vyhlášky nepředpokládá vznik jednání mezi účastníky trhu, které by vedlo k růstu 

rizika spojeného s nekalými praktikami a korupcí. Navíc, ani za současné právní úpravy nelze 

konstatovat, že by byla nějaká korupční rizika identifikována. 
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Zvláštní část 

 

Čl. I 

K bodu 1 

Ruší se spojka „anebo“ a nahrazuje se spojkou „nebo“ z důvodu přesného vymezení nákladů, které 

provozovatel přenosové soustavy zahrnuje do celkových nákladů na zajištění podpůrných služeb. 

K bodu 2  

Ustanovení odstavce 2 bylo nahrazeno ustanovením, které upřesňuje postup při registraci odběrného a 

předávacího místa. Navrhovaná změna příslušného ustanovení zavádí obecnější vymezení registrace 

odběrného místa a předávacího místa výrobce elektřiny, který na straně jedné může být v roli 

zákazníka (při odběru elektřiny ze soustavy) a na straně druhé může být v roli výrobce (při předávání 

vyrobené elektřiny do soustavy). 

K bodu 3 

Navrhované ustanovení je doplněno o nový status odběrného místa (status „bez elektroměru“), který 

bude v informačním systému operátora trhu přiřazen pro registrované odběrné místo v případě, že 

odběrné místo nebude osazeno elektroměrem k požadovanému datu. Tímto postupem bude umožněno 

operátorovi trhu takové místo nezahrnout do procesu zúčtování a vypořádání odchylek. Status „bez 

elektroměru“ je zaveden jednak z důvodu, že existuje poptávka mezi účastníky trhu, aby takový status 

existoval, a také proto, že umožní operátorovi trhu lépe řídit odhady a vyhodnocení odchylek.  

S ohledem na výše uvedené došlo k přepracování celkového znění odstavce a osvobození stanovené 

výjimky tak, aby se nevztahovala na odběrná místa, která jsou aktivní nebo s příslušným statusem.  

K bodu 4 

Doplněný text reaguje na úpravu uvedenou v odst. 5 a stanovuje postup s přidělenými statusy podle 

tohoto ustanovení. 

K bodu 5 

Toto pravidlo upravuje čistě systémový, zcela obecný přístup k situaci, kdy není v systému operátora 

trhu přiřazen k určitému datu subjekt zúčtování, aniž by však respektoval smluvní rovinu dotčených 

vztahů. Ne vždy, když zákazník nemá v systému operátora trhu zaevidovaný subjekt zúčtování, nemá 

současně dodavatele. Naopak velmi často bude docházet k situaci, kdy smluvně zajištěného dodavatele 

má. Tímto čistě systémovým přístupem však dojde k „vyškrtnutí“ dodavatele v systému operátora 

trhu, což opět optikou systémového přístupu povede k neoprávněnému odběru zákazníka, aniž by pro 

to však nutně existovat zákonem stanovený důvod.  

K bodu 6 

Ustanovení § 17 bylo doplněno o nový odstavec 9, který se týká ne registrace odběrného místa, které 

má přiřazenou sazbu pro neměřené odběry. Důvodem doplnění je skutečnost, že v odběrném místě, ve 

kterém probíhá neměřený odběr, nejsou za takové místo předávána data pro zúčtování odchylek a 

takovým místům není ani přiřazen typový diagram dodávek. Ve skutečnosti na takovém odběrném 
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místě, které de-facto ani není odběrným místem ale místem připojení, nepůsobí žádný dodavatel 

elektřiny (příležitostně odebraná elektřina je zahrnuta do ztrát provozovatele distribuční soustavy) a 

tudíž nelze ani změnit dodavatele elektřiny. 

Ustanovení § 17 bylo doplněno o nový odstavec 10, který umožňuje provozovateli přenosové nebo 

distribuční soustavy odregistrovat odběrné místo v případě zániku takového místa. Důvodem doplnění 

je skutečnost, že zanikne-li fyzicky odběrné místo, není ani důvod proč by mělo být toto odběrné 

místo dále registrováno v informačním systému operátora trhu.  

K bodu 7 

Ustanovení bylo doplněno o časový okamžik, do kterého mohou dodavatelé podávat žádost o 

přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě zákazníka prostřednictvím informačního 

systému operátora trhu. Důvodem zavedení takového časového limitu je vytvořit operátorovi trhu 

dostatečný časový prostor pro zpracování doručených žádostí a přiřadit odpovědnost za odchylku 

v informačním systému operátora trhu od první hodiny následujícího dne novému subjektu zúčtování.  

K bodu 8 

Provozovatel distribuční soustavy nepředává skutečné hodnoty za odběrná místa, která jsou neaktivní 

nebo bez elektroměru. Operátor trhu taková odběrná místa nezahrne do procesu zúčtování a 

vyhodnocování odchylek. Důvodem navrhovaného doplnění ustanovení je zavedení nového statusu 

odběrného místa. 

K bodu 9 

Ruší se povinnost provozovatele distribuční soustavy předávat předběžné hodnoty za dodávku a odběr 

elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu B nebo M. 

Ustanovení se zrušuje z důvodu nepotřebnosti předávaných údajů. 

K bodu 10 

Ruší se slovo „dodávka“. Jedná se o upřesnění procesu předávání dat provozovatelem distribuční 

soustavy. Podle platné právní úpravy zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 

energetického zákona nemá možnost dodávat elektřinu do elektrizační soustavy, tudíž nelze ani 

předpokládat, že by zákazník měl předávat předběžné hodnoty dodávky elektřiny.  

K bodu 11 

Navrhovaná úprava doplňuje výčet subjektů, u jejichž hodnot předaných pro vypořádání odchylek lze 

použít náhradní předběžnou hodnotu. 

K bodu 12 

Ruší se slova „obchodní firma, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a“. Potřeby zadání 

žádosti o změnu dodavatele do informačního systému operátora trhu postačí registrační číslo subjektu 

zúčtování. 

K bodu 13 

V § 34 odst. 4 písm. b) se zavádí definice legislativní zkratky „rámcová smlouva“, která byla původně 

uvedena v § 43 odst. 2 písm. d), který tuto legislativní zkratku obsahoval. Vzhledem k tomu, že je 
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pojem rámcové smlouvy v textu vyhlášky opakovaně používán, bylo účelné zavést její legislativní 

zkratku na prvním místě výskytu ve vyhlášce. 

K bodu 14 

Ustanovení bylo doplněno o novou možnost zamítnutí žádosti o poskytnutí služby distribuční 

soustavy. Historicky mají někteří výrobci elektřiny smlouvy o sdružených službách dodávek na 

hladině vysokého a velmi vysokého napětí, nicméně se jedná o smlouvy, které byly uzavřeny ještě 

před účinností zákona č. 131/2015 Sb., který tuto možnost již zakazuje. Z pohledu provozovatele 

distribuční soustavy je tak žádoucí uvést předložení takové smlouvy, jako důvod pro zamítnutí žádosti 

v souladu s § 50 odst. 2 energetického zákona, podle kterého může výrobce elektřiny uzavřít smlouva 

o sdružených službách dodávky elektřiny pouze na hladině nízkého napětí.   

K bodu 15 

Ustanovení bylo doplněno o možnost provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy zamítnout 

změnu typu smlouvy v případě, že nebyla uzavřena smlouva o zajištění služby přenosové soustavy 

nebo smlouva o zajištění distribuční soustavy. Jedná se o zcela logický krok, neboť pokud účastník 

trhu s elektřinou neuzavře příslušné smlouvy, nelze o změně typu smlouvy vůbec uvažovat. Této 

smluvní rovině pak musí odpovídat rovina systémového přístupu k procesům na energetickém trhu, 

kdy provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy musí mít kompetenci v systému zamítnout 

provedení změny. Důvodem explicitního uvedení tohoto důvodu pro zamítnutí je tak pouze upřesnění 

postupu ze strany provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy při změně typu smlouvy. 

K bodu 16 

Ustanovení bylo doplněno větou, kterou se upřesňuje postup vykonávaný provozovatelem distribuční 

soustavy při poskytování služeb distribuční soustavy v okamžiku, kdy dojde ke změně typu smlouvy, a 

to smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny za smlouvu o dodávce elektřiny a smlouvu o zajištění 

služby distribuční soustavy zvlášť. Důvodem je zpřesnit úkony prováděné provozovatelem distribuční 

soustavy tak, aby opět systémový přístup k procesům na energetickém trhu odpovídal rovině smluvní. 

K bodu 17 

Navrhovanou úpravou se upřesňuje význam věty. 

K bodu 18 

Ustanovení upřesňuje postup změny dodavatele elektřiny o možnost zastavení procesu změny 

dodavatele v případě, že zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona a 

požaduje pokračování dodávky původním dodavatelem. Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že 

projevením vůle zákazníka odstoupit od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona zaniká 

smluvní vztah ex tunc a proto pouhé pozastavení procesu změny dodavatele tak, jak uvádí současné 

znění vyhlášky, není opodstatněné. Vzhledem ke skutečnosti, že v okamžiku odstoupení od smlouvy 

se již nedá hovořit o existenci dodavatele, v jehož prospěch má být změna provedena, a jediný 

dodavatel, který je ve smluvním vztahu se zákazníkem, je ten stávající, je na místě celý proces změny 

dodavatele zastavit. 

K bodu 19 
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Zahájení dodávky při neoprávněného odběru elektřiny je možné ve zrychleném řízení dle postupu pro 

změnu dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Ovšem některé kroky typické pro 

změnu dodavatele nelze ve zrychleném řízení provést, protože by naopak došlo k prodloužení řízení a 

tím by navržená výjimka z postupu pro změnu dodavatele pozbývala smyslu.  

K bodu 20 

Ustanovení stanovuje možnost podání žádosti o zahájení dodávky elektřiny zákazníkem 

v neoprávněném odběru i po termínu, který je vyhláškou pro provedení tohoto úkonu stanoven, ovšem 

za předpokladu, že se na zahájení dodávky dohodnou všichni dotčení účastníci trhu. Tímto 

ustanovením je dána zákazníkovi možnost zajistit si dodávku elektřiny ve zrychleném režimu i 

v případě, že nestihl splnit podmínky pro zahájení dodávky ve zrychleném režimu, v případě, že s tím 

další dotčení účastníci trhu budou souhlasit. 

K bodu 21 

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je závazná pro všechny účastníky trhu s elektřinou. Předmětné 

ustanovení stanovuje povinnost provozovateli lokální distribuční soustavy účtovat ceny v souladu 

s touto vyhláškou, pokud převezme ceny provozovatele regionální distribuční soustavy, což vzbuzuje 

dojem, že pokud tyto ceny nepřebírá, struktura cen stanovená touto vyhláškou se na něj nevztahuje. 

Vzhledem k okolnosti, že všichni provozovatelé lokálních distribučních soustav jsou povinni účtovat 

ceny v souladu s ustanovením této vyhlášky, je navrhované ustanovení předmětné vyhlášky 

nadbytečné.  

K bodu 22 

Souvisí s úpravou definice pojmu (viz bod 13) 

K bodu 23 

Jedná se o upřesnění a doplnění výčtu smluv, při jejichž absenci lze odmítnout žádost o zahájení 

dodávky v souladu se souvisejícími právními předpisy.  

K bodu 24 

Nahrazením textu dochází k významovému upřesnění. Seznam odběrných a předávacích míst 

účastníků trhu s elektřinou je nutné přikládat k žádosti u všech přeměn obchodních společností, nejen 

u rozdělení. U rozdělení bude podle tohoto pravidla předávána pouze ta část, která připadá na nově 

vzniklý subjekt. 

K bodu 25 

Podle stávající právní úpravy byl operátor trhu striktně nucen ve svém systému provést požadované 

změny ve dni podání žádosti, což vedlo k nepřiměřené zátěži operátora trhu. Úřad tak přistoupil 

k vyškrtnutí tohoto požadavku z vyhlášky, neboť zcela postačí, když operátor trhu provede celý proces 

přeměny k požadovanému datu účinnosti podle věty poslední. 

K bodu 26 

Ustanovení odstavce 1 bylo doplněno o časový údaj, kterým je vymezena nejzazší doba pro předávání 

dat výrobcem elektřiny. Důvodem doplnění je prodloužení doby pro zapracování dat provozovatelem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAFZHRYGG)



distribuční soustavy pro účely vyúčtování regulovaných cen. 

K bodu 27 

Souvisí s úpravou odstavce 1 (viz bod 26). 

K bodu 28 

V ustanovení odstavce 4 je uveden neplatný odkaz, který je nahrazen odkazem platným. 

K bodu 29 

V ustanovení odstavce 4 je uveden neplatný odkaz, který je nahrazen odkazem platným. 

K bodu 30 

V ustanovení odstavce 4 je nahrazen údaj osmdesát pět procent za údaj sto procent. Jedná se o 

narovnání vztahů mezi jednotlivými účastníky trh z důvodu, že dodavatelé elektřiny hradí 

provozovateli distribuční soustavy složky ceny služby distribuční soustavy zálohově ve čtyřech 

rovnoměrně rozložených splátkách ve výši sta procent, zatímco složka ceny služby distribuční 

soustavy za systémové služby je následně provozovatelem distribuční soustavy hrazena provozovateli 

přenosové soustavy ve čtyřech rovnoměrně rozložených splátkách ve výši osmdesát pět procent. 

Takový krok je nesystémový a vede k disproporci v rozložení finančních toků plynoucích 

z regulovaných plateb mezi jednotlivými účastníky trhu. 

K bodu 31 

V navrhovaném ustanovení dochází k upřesnění definice výrobce první kategorie v části vlastní 

spotřeby výrobce. Důvodem navrhované úpravy je zajistit, aby výjimka platila pouze pro výrobce 

elektřiny, kteří vykonávají činnost pouze za účelem dodávky elektřiny do distribuční (popř. 

přenosové) soustavy a nemohlo docházet ke spekulativnímu jednání některých výrobců elektřiny 

připojených v odběrném místě na hladině nízkého napětí. 

K bodu 32 

Navrhovaná úprava reaguje na skutečnost, že někteří provozovatelé distribučních soustav neuznávali 

výrobce první kategorie na hladině nízkého napětí z důvodu, že nesjednávají rezervovanou kapacitu. 

Podle věty první mají dotčené subjekty povinnost sjednávat rezervovanou kapacitu na všech 

napěťových hladinách, včetně hladiny nízkého napětí. Navrhovaná právní úprava přesně stanovuje, jak 

se hodnota rezervované kapacity na hladině nízkého napětí určí.  

K bodu 33 

Jedná se o úpravu, která explicitně osvobozuje výrobce první kategorie připojené na hladinu nízkého 

napětí od platby za příkon. Úřad považuje za systémově žádoucí osvobodit od platby za příkon 

(jelikož na hladině nízkého napětí se nehradí cena za rezervovanou kapacitu ale cena za příkon) i 

výrobce elektřiny, kteří splňují podmínku pro výrobce první kategorie a jsou připojeni na hladině 

nízkého napětí. Tento nesoulad mezi výrobci vznikl v důsledku úpravy terminologie cen, kdy v právní 

úpravě do 21. 12. 2014 se pro všechny napěťové hladiny nazývala tato platba platbou za rezervovanou 

kapacitu a toto ustanovení tak explicitně osvobozovalo výrobce 1. kategorie na všech napěťových 

hladinách. Ve vyhlášce účinné od 1. 1. 2015 došlo ke změně terminologie cen a pro výrobce první 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAFZHRYGG)



kategorie se tato složka ceny začala nazývat cenou za příkon. Ve skutečnosti se jak příkon, tak 

rezervovaná, na hladině NN určuje stejným způsobem, a to podle hodnoty hlavního jističe, a tudíž se 

co do výše jedná o totožnou platbu. Úřad tak tímto doplněním napravuje legislativní nedostatek, který 

vznikl v důsledku změny terminologie cen. 

K bodu 34 

Navrhovaná úprava ustanovení prodlužuje období pro přerušení dodávky elektřiny provozovatelem 

přenosové nebo distribuční soustavy, které je zpravidla nutné učinit demontáží elektroměru. Praxe 

ukázala, že existuje mnoho případů, kdy není možné zejména z důvodu nesoučinnosti ze strany 

zákazníka provést přerušení dodávek elektřiny přesně v den, který je uveden v žádosti o přerušení 

dodávek elektřiny. Navrhovaná právní úprava tak poskytuje přiměřený prostor pro harmonizaci 

uvedeného úkonu, umožňuje vyjít vstříc časovým možnostem zákazníků a lepší plánování služebních 

cest za účelem demontáží elektroměrů pracovníkům provozovatele distribuční soustavy. Lhůta byla 

stanovena jako kompromisní mezi požadavkem obchodníků a požadavkem provozovatelů 

distribučních soustav. 

K bodu 35 

Legislativně technická změna, Postup byl zapracován přímo do příslušného ustanovení. 

K bodu 36 

Navrhovaná úprava definuje postup, kdy provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje 

dotčené subjekty, kteří mají v IS OTE u daného odběrného místa registrovanou odpovědnost za 

odchylku a u odběrného místa dojde ke změně statusu odběrného místa. Důvodem navrhované úpravy 

je především zavedení nového statusu „bez elektroměru“ a upřesnění postupu pro předávání informace 

provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy o změně statusu odběrného místa. 

K bodu 37 

Jedná se o doplnění důvodů pro zahájení dodávky dodavatele poslední instance, které vyplývá 

z energetického zákona, resp. doplnění postupu, který k takovému důsledku směřuje. 

K bodu 38 

Navrhovaná úprava § 58 odst. 2 zpřesňuje postup, který předchází zahájení dodávky dodavatelem 

poslední instance. S ohledem na skutečnost, že se původní nastavení neosvědčilo v praxi, musel Úřad 

přistoupit k explicitnímu stanovení doby, do kdy provozovatel distribuční soustavy oznámí 

operátorovi trhu zamýšlené odstoupení od smlouvy, na základě které je dodavateli zajišťována 

distribuční služba.  

K bodu 39 

V případě navrhované úpravy § 58 odst. 3 dochází ke zpřesnění údajů, které operátor trhu zveřejňuje. 

Odstraněný text z tohoto ustanovení je doplněn dále, neboť zde je zařazen předčasně. Předmětný 

odstavec řeší situaci, kdy dotčeným subjektům ještě nedodává dodavatel poslední instance, přičemž 

mají ještě možnost najít si svého dodavatele a provést zrychlenou změnu dodavatele. Předávání 

seznamů odběrných míst, ve kterých má být zahájena dodávka poslední instance, které řeší předmětný 

text, je na tomto místě předčasné, neboť není ještě postaveno na jisto, pro která odběrná místa dojde 
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skutečně k naplnění zákonem stanovených důvodů pro zahájení dodávky poslední instance. 

K bodu 40 

Přidán text z ustanovení § 58 odst. 3. Viz odůvodnění k bodu 39. 

K bodu 42 

Navrhovaná úprava prodlužuje dobu pro zaslání informací zákazníkům o zahájení dodávky 

dodavatelem poslední instance. Důvodem prodloužení termínu je poskytnutí dostatečné doby 

dodavateli poslední instance pro zpracování dat o zákaznících, kterým je dodáváno dodavatelem 

poslední instance. 

K bodu 42 

Navrhovaná úprava stanovuje, jaké ceny účtuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy za 

zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy účastníkovi trhu, který provozuje výrobnu 

elektřiny v režimu pro ověření technologie. Důvodem navrhované úpravy je chybné odkazování na 

příslušné ustanovení vyhlášky. 

K bodu 43 

Legislativně technická úprava. 

K bodu 44 

Legislativně technická úprava a vyškrtnutí části ustanovení z důvodu nadbytečnosti. 

K bodu 45 

Jedná se u přesnění významu věty. 

K bodu 46 

Úprava přílohy reaguje na změny struktury distribučních sazeb. Konkrétně je přidána nová distribuční 

sazba C46d a zrušena sazba D55d. 

K bodu 47 

Legislativně technická úprava. 

K bodu 48 

Příloha č. 11 byla upravena z důvodu doplnění a upřesnění kontrolního výpočtového vzorce a 

zavedení nových kontrolních vzorců, na základě kterých bude mít operátor trhu možnost identifikovat 

chybně zadané výkazy provozovateli lokálních distribučních soustav v čase jejich zadávání. Tímto by 

se mělo předejít k opravám výkazů i několik měsíců zpětně v případě zjištění chyby po uplynutí delší 

doby. 

Příloha č. 12 byla upravena z důvodu chybného odkazu na poznámku u řádků 3a až 3c. 

K bodu 49 

V příloze č. 17 byl upřesněn rozsah zadávaných údajů. 

K bodu 50 
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Příloha č. 20 byla rozšířena o doplňkové údaje pro fakturaci, které se týkají platby za překročení 

rezervovaného výkonu. Důvodem zavedení této položky je nutnost reflektovat skutečnost, že výrobna 

do 10 kW může za jistých podmínek (v mezích zákona) dodávat elektřinu do elektrizační soustavy. 

Příloha č. 21 je legislativně technická úprava. 

 

Čl. II 

K Účinnosti 

Datum účinnosti je stanoveno na 1. 2. 2017. 
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