
1. Základní identifikační údaje 

Název návrh:  
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

Zpracovatel:  
 

Energetický regulační úřad (ERÚ) 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti:  
 

1. 2. 2017 

Implementace práva EU:  

 

Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem navrhované úpravy vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, je 

upřesnit pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice v návaznosti na zmocnění 

Energetického regulačního úřadu § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákona), ve znění pozdějších předpisů, a § 53 odst. 2 písm. k) 

zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Na základě dosavadních zkušeností je zapotřebí vytvořit 

stabilnější a transparentnější právní rámec pro účastníky elektroenergetického trhu, neboť 

aplikační praxe ukázala, že v některých oblastech je nezbytné stávající právní úpravu 

dopřesnit.  

3. Dopady navrhované vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 

 

Energetický regulační úřad nepředpokládá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: 

 

Energetický regulační úřad nepředpokládá žádné dopady v oblasti mezinárodní 

konkurenceschopnosti ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: 
 

Energetický regulační úřad předpokládá pozitivní dopad na účastníky trhu s elektřinou, 

zejména v důsledku zpřesnění některých procesů na energetickém trhu k větší právní jistotě 

účastníků těchto procesů a ke stabilitě trhu. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): 

 

Energetický regulační úřad nepředpokládá žádné dopady, které by vedly ke zhoršení 

hospodaření územních samosprávných celků nebo by zhoršily, popř. omezily jejich činnost 
 

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



3.5 Sociální dopady a dopady na spotřebitele: 
 

Energetický regulační úřad nepředpokládá dopady, které by vedly ke zhoršení sociální 

situace v zemi, resp. by zhoršily postavení vybraných skupin zákazníků (sociálně slabí, 

menšiny, se zdravotním postižením nebo důchodce). Naopak navrhovaná úprava podle 

názoru ERÚ nepřímo posiluje postavení zákazníků na trhu s elektřinou a měla by vést ke 

zkvalitnění služeb zajišťovaných provozovatelem přenosové a distribuční soustavy 

a operátorem trhu. 
 

3.6 Dopady na životní prostředí: 

 

Energetický regulační úřad nepředpokládá žádné dopady na životní prostředí. 
 

3.7 Dopady ve vztahu zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: 

 

Energetický regulační úřad nepředpokládá žádné diskriminační chování mezi jednotlivými 

účastníky trhu, ani se nepředpokládá chování, které by vedlo k nerovnosti mezi ženami 

a muži. 

 

3.8 Dopady na výkon státní statistické služby: 

 

Energetický regulační úřad nepředpokládá žádné dopady na výkon státní statistické služby. 
 

3.9 Korupční rizika: 

 

Podle názoru ERÚ navrhovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou nevyvolává ani 

nezvyšuje korupční riziko. 
 

3.10 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: 

 

Energetický regulační úřad nepředpokládá dopady, které by vedly k narušení bezpečnosti 

a obrany státu. 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen 

vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou). 

1.2 Identifikace problému 

V roce 2015 došlo k rozsáhlé novele zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon) zákonem č. 131/2015 Sb. Na základě této novely byla vydána nová vyhláška 

č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, která je účinná od 1. 1. 2016 a 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. 

Na základě stávající aplikační praxe a následně po konzultacích s účastníky trhu byly 
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identifikovány oblasti, ve kterých účastníci trhu zaznamenali problémy nebo případné 

nejasnosti a z důvodu větší právní jistoty a transparentnosti považujeme za vhodné jejich 

legislativní řešení.   

S ohledem na výše uvedené se Úřad rozhodl provést novelizaci. Samotný základ 

navrhovaných úprav vyhlášky ani tak nespočívá v rozsáhlých změnách jednotlivých procesů, 

které by vedly k razantnímu přenastavení trhu za přítomnosti dodatečných nákladů 

pro jednotlivé účastníky trhu, ale spočívá zejména v drobnějších změnách resp. formulačních 

úpravách některých ustanovení, které podle názoru ERÚ povedou k nediskriminačnímu, 

transparentnímu a efektivnějšímu fungování trhu. 

ERÚ identifikoval následující oblasti, které bude zapotřebí doplnit, a to: 

1. Postup registrace odběrného místa a předávacího místa. 

- Současná právní úprava definuje odběrné místo a místo připojení. Vyhláška 

o Pravidlech trhu s elektřinou zavádí dále pojem předávací místo. S ohledem 

na vzniklé nejasnosti vazeb mezi těmito pojmy je zapotřebí lépe upravit postup 

registrace odběrného a předávacího místa. 

- Vzhledem k provázanosti odběrného místa zákazníka a předávacího místa výrobce 

je také nutné lépe specifikovat rozlišení mezi registrací odběrného a předávacího 

místa držitele licence na výrobu elektřiny a zákazníka provozujícího výrobny 

do 10 kW výkonu.  

- Dále je třeba doplnit průběh registrace odběrného místa o status, pomocí kterého 

bude rozpoznán stav, kdy provozovatel distribuční soustavy registruje nové 

odběrné místo v informačním systému operátora trhu, nicméně z určitého důvodu 

nedojde k osazení odběrného místa elektroměrem (například dojde k dvoudennímu 

prodlení při osazení elektroměru v odběrném místě). Takové odběrné místo 

figuruje v procesu zúčtování odchylek, ale bez relevantních datových záznamů, 

což v konečném důsledku vede ke zkreslení výpočtu odchylky subjektu zúčtování 

a nepřesnému zúčtování plateb za odchylku.  

 

2. Rozsah předávání dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení 

a zúčtování odchylky.  

- Navrhované úpravy reagují na skutečnost, že není možné zákazníkem 

provozujícím výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona dodávat 

elektřinu do elektrizační soustavy.  

- Současná úprava vyhlášky stanovuje, že provozovatel distribuční soustavy předává 

předběžné hodnoty za dodávky elektřiny zákazníkem provozujícím výrobnu podle 

§ 28 odst. 5 energetického zákona.  

- Ponecháním této možnosti ve vyhlášce by mohl vznikat dojem, že zákazník 

provozující výrobnu podle § 28 odst. 5 může dodávat vyrobenou a jim 

nespotřebovanou elektřinu do distribuční soustavy (bez licence). 

 

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.  
- Navrhovaná úprava reaguje na stav, kdy provozovatel distribuční soustavy účtuje 

zálohy za regulované platby (konkrétně platby za systémové služby) dodavatelům 

v jiné, vyšší výši, než jaké musí odvádět on sám provozovateli přepravní soustavy 

(vyjádřeno procentní výší z odhadovaného množství spotřebované elektřiny). 
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- Současná úprava vyhlášky umožňuje podle názoru ERÚ, aby provozovatel 

distribuční soustavy „zadržoval“ po určitou dobu finanční prostředky, které by 

měly být odvedeny provozovateli přenosové soustavy.  

- Ponechání takového stavu vede k situaci, kdy si provozovatel distribuční soustavy 

zlepšuje vlastní cash-flow na úkor dodavatelů a zakládá tím nerovné podmínky 

na trhu s elektřinou.  

 

4. Způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální 

distribuční soustavy.  
- Navrhovaná úprava reaguje na stav, kdy výpočtové vzorce nezohledňovaly 

skutečný postup výpočtu regulovaných plateb, které provozovatel lokální 

distribuční soustavy odvádí nadřazenému provozovateli distribuční soustavy. 

- Jedná se o technickou úpravu rovnic přílohy č. 12.  

 

5. Postup při změně typu smlouvy.  
- Účelem navrhované úpravy je lépe specifikovat postup změny typu smlouvy 

a rozšířit jej 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 služby distribuční soustavy, 

a dále o povinnost provozovatele distribuční soustavy ukončit distribuci elektřiny 

do odběrného místa na základě „staré“ smlouvy. 

- Navrhované změny pouze upřesňují vyhláškou stanovený proces. 

 

6. Ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele.  
- Navrhovaná úprava reaguje na situaci, kdy podle § 11a odst. 2 energetického 

zákona dochází k odstoupení zákazníka od smlouvy, kterou uzavřel s novým 

dodavatelem elektřiny.  

- Současná právní úprava upravuje pozastavení změny dodavatele v případech, kdy 

si zákazník „rozmyslí“ změnu dodavatele, od nově uzavřené smlouvy v zákonem 

stanovené lhůtě odstoupí a požaduje pokračování dodávky původním dodavatelem. 

Úřad takový postup vyhodnotil jako nesystémový, nerespektující smluvní vztahy, 

jelikož odstoupením od smlouvy zaniká smluvní vztah mezi dotčenými stranami 

ex tunc a proces změny dodavatele by tam měl být v důsledku takového jednání 

zákazníka zastaven, nikoliv pouze pozastaven. Jedině tak je zajištěn soulad roviny 

smluvní a roviny systémového přístupu operátora trhu. 

 

7. Postup při přerušení, omezení nebo obnovení dodávky elektřiny 

při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu. 
- Navrhovaná úprava reaguje na situaci, kdy provozovatel distribuční soustavy není 

schopen provést přerušení dodávky elektřiny (tj. odebrání elektroměru) v termínu 

uvedeném v žádosti o přerušení dodávky. 

- Současná úprava vyhlášky umožňuje obchodníkům s elektřinou stanovit striktní 

termín pro provedení odpojení, nicméně dále nestanovuje provozovateli distribuční 

soustavy postup pro případ, že nebude možné uskutečnit odpojení ve stanoveném 

termínu.  

- Tato praxe se však dlouhodobě neosvědčila, neboť se velmi často odpojení 

elektroměru v konkrétně stanovený termín obchodníkem trhu nedaří, zejména 

proto, že je k takovému úkonu vyžadována součinnost zákazníka (zejména 

vpuštění do míst, kde se elektroměr nachází). Úřad se tak po konzultaci 
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s dotčenými účastníky trhu rozhodl stanovit flexibilnější dobu pro odpojení, která 

je navržena jako kompromisní řešení mezi požadavky obchodníků a možnostmi 

distributorů. Navrhovaná úprava byla akceptována oběma skupinami uvedených 

účastníků trhu a má za cíl lépe se přizpůsobit možnostem zákazníků, jejichž 

součinnost je vyžadována, a zefektivnit plánování pracovních úkonů jednotlivých 

pracovníků provozovatele distribuční soustavy, což by mělo ve svém důsledku 

vést k nepatrnému snížení nákladů provozovatelů distribučních soustav (přenosové 

soustavy). 

 

8. Postup pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance. 

- Navrhovaná úprava logicky uspořádává kroky předcházející okamžiku zahájení 

dodávky dodavatelem poslední instance tak, aby došlo k zahájení dodávky 

elektřiny dodavatelem poslední instance k datu a zároveň aby nedošlo k přerušení 

dodávky zákazníkům na základě neoprávněného odběru. 

- Dále jsou navrhnuty přesné termíny, kdy provozovatel distribuční soustavy nahlásí 

operátorovi trhu datum účinku odstoupení.  

 

9. Rezervace kapacity. 

- Navrhovaná úprava reaguje na stav, kdy někteří provozovatelé distribučních 

soustav přistupovali při stanovování kategorie výrobce elektřiny k výrobcům 

elektřiny na hladině nízkého napětí odlišně než k výrobcům elektřiny na hladině 

vysokého a velmi vysokého napětí.  

- V právní úpravě je zapotřebí explicitně osvobodit výrobce první kategorie 

od platby za rezervovanou kapacitu (týká se výrobců připojených na vysokém a 

velmi vysokém napětí dle ustanovení týkajících se skladby cen) a též platby za 

příkon (týká se právě výrobců připojeným na NN), neboť se jedná o obdobnou 

platbu. 

Jako klíčové oblasti dle výše uvedených bodů jsou z pohledu ERÚ bod 1 a bod 9 (návrh 

variant řešení dále viz kap. 2). 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

S účinností k 1. 1. 2016 vydal Energetický regulační úřad vyhlášku č. 408/2015 Sb., 

o Pravidlech trhu s elektřinou, která nahradila do té doby platnou vyhlášku č. 541/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, přičemž základní principy fungování trhu s elektřinou byly 

zachovány. 

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je podzákonný právní předpis provádějící mj. zákon 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon). Rozsah vyhlášky je dán na základě 

ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona, které zmocňuje ERÚ upravit touto 

vyhláškou následující: 

a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah 

zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě 

a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,  

  

b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání 

smluv a jejich registrace u operátora trhu,  
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c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,  

  

d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek 

elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování 

a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,  

  

e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,  

  

f) pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich 

vypořádání,  

  

g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,  

  

h) termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných 

a předávacích míst,  

  

i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, 

neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,  

  

j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,  

  

k) skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy 

a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi 

účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování 

a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,  

  

l) technické požadavky na provoz pro ověření technologie,  

  

m) zveřejňování informací operátorem trhu a  

  

n) postup pro stanovení zálohových plateb.  

 

Dále je rozsah vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou dán na základě zmocňovacího 

ustanovení § 53 odst. 3 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů, které zmocňuje ERÚ upravit v této vyhlášce:  

a) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady 

operátorovi trhu,  

  

b) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny 

za činnost povinně vykupujícího,  

  

c) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení 

záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky 

a poptávky elektřiny na denním trhu,  

  

d) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny 

služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem 

přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli 

distribučních soustav. 
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1.4 Identifikace dotčených skupin 

Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence na výrobu 

elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou, na jejichž základě 

jsou oprávněny podnikat v odvětví elektroenergetiky na území České republiky. Dále operátor 

trhu s elektřinou a zákazníci na území České republiky. Tyto subjekty energetický zákon 

označuje za účastníky trhu s elektřinou a přiznává jim práva a povinnosti.  

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem navrhované úpravy, tj. novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, je upřesnit a 

rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice v návaznosti na 

zmocnění Energetického regulačního úřadu § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákona), ve znění pozdějších předpisů, a § 53 odst. 2 písm. k) 

zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Na základě dosavadních zkušeností s aplikací vyhlášky je 

potřeba vytvořit stabilnější a transparentnější právní rámec pro účastníky elektroenergetického 

trhu, neboť aplikační praxe ukázala, že v některých bodech je nezbytné stávající právní 

úpravu dopřesnit. Po provedené analýze trhu a též na základě dotazů vzešlých od účastníků 

trhu se Úřad rozhodl provést úpravu v následujících oblastech a to: 

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), 

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, osvobození výrobců první kategorie připojených na hladině NN 
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od platby za příkon (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 11 energetického 

zákona) 

1.6 Zhodnocení rizika nečinnosti 

S ohledem na skutečnost, že aplikační praxe stávající vyhlášky poukázala na nejasné 

nastavení vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou hned v několika oblastech, jeví se její 

zachování v této podobě jako nežádoucí. Pokud nedojde k dopřesnění právní úpravy v těchto 

oblastech, hrozí riziko, že nebude na trhu s elektřinou zachován jednotný přístup a rovnováha, 

což by mohlo vést do budoucna ke snižování kvality poskytovaných služeb 

a ke značným rozdílům poskytovaných služeb mezi jednotlivými účastníky trhu (zejména 

u provozovatelů distribučních soustav je tento jev velmi nežádoucí).  

2. Návrh variant řešení 

2.1 Konkrétní oblasti dle části 1.2 

2.1.1 Postup registrace odběrného místa a předávacího místa 

Varianta I. – rezignace na úpravu postupu registrace odběrného místa a předávacího místa 

Pokud by se nepřistoupilo k navrhované úpravě postupu registrace odběrných míst 

a předávacích míst, mohlo by docházet k zastření rozdílu mezi zákazníkem provozujícím 

výrobnu podle § 28 odst. 5 energetického zákona a výrobcem, který získal na svou činnost 

licenci na výrobu elektřiny. Nejasnost v postupu může vzniknout zejména v případě, kdy se 

z výše uvedeného zákazníka s výrobnou, který je v systému operátora trhu registrován jako 

odběrné místo zákazníka, stane držitel licence na výrobu elektřiny k této provozovně. 

Další oblastí upravenou v části registrace odběrných a předávacích míst je zavedení nového 

statusu „bez elektroměru“. Tento status má být využíván pro označení odběrných 

a předávacích míst, ve kterých nebyl zejména z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany 

zákazníka namontován elektroměr k předpokládanému dni. Dosavadní systém nastavení 

statusů funguje tak, že je takové odběrné a předávací místo registrováno od tohoto dne již 

jako aktivní a promítá se do zúčtování odchylek operátora trhu, což vede k nepřesnosti 

vyhodnocování údajů při zúčtování odchylek.  

Varianta II. – úprava postupu registrace odběrného místa a předávacího místa 

Navržená úprava vyhlášky upřesní postup při registraci odběrného místa a předávacího místa, 

což by mělo vést k jednotné registraci dotčených subjektů. Dále bude vytvořen právní rámec 

pro generování přesných hodnot pro vyhodnocení odpovědnosti za odchylku, neboť 

do příslušných vzorců již nebudou vstupovat neaktivní uživatelé. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady 

Varianta I. může mít nepřímý (zprostředkovaný) dopad na další procesy resp. postupy, které 

vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou definuje. Konkrétně může například dojít k chybnému 

stanovení odchylek subjektů zúčtování, což však nelze v současnosti vyčíslit.  

Varianta II. není spojena s žádnými dodatečnými náklady. Právní úprava postupu doregistrace 

výrobce elektřiny, který byl zákazníkem s výrobnou elektřiny je pouze zpřesněna, k procesu 
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této doregistrace však již dochází i v současnosti a systém operátora trhu je již na tuto 

možnost nastaven. Při zavedení nového statusu se počítá s jeho zavedením též v systému 

operátora trhu, nicméně toto doplnění nepřinese žádné náklady, neboť systém je 

na přidělování statusů nastaven již v současnosti. 

Přínosy 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. předpokládá zpřesnění postupu pro registraci odběrných a předávacích míst, 

zejména pro zákazníky provozující výrobnu, kteří se stanou výrobci elektřiny. Současně 

navrhovaná úprava umožní provozovateli distribuční soustavy lépe identifikovat výrobnu 

elektřiny zákazníka a výrobce elektřiny. Přínos navrhované úpravy také spočívá v tom, 

že operátor trhu bude schopen lépe identifikovat nová odběrná místa, u kterých nedošlo 

k montáži elektroměru, a taková odběrná místa nebudou zahrnuta do systému zúčtování 

odchylek.  

Návrh řešení 

Navrhujeme postupovat dle varianty II., která zajistí žádoucí doplnění příslušné oblasti 

vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. 

2.1.2 Rezervace kapacity, kategorizace výrobců a jejich osvobození na hladině NN 

Varianta I. – rezignace na úpravu postupu pro rezervaci kapacity 

Úřad eviduje velké množství dotazů, zda kategorizovat též výrobce připojené na hladině 

nízkého napětí a první kategorii těchto výrobců osvobozovat od platby, tak jak předpokládají 

pro výrobce 1. kategorie Pravidla trhu s elektřinou. Úřad taktéž eviduje řadu stížností 

výrobců, že někteří provozovatelé distribučních soustav je od platby za rezervovanou kapacitu 

osvobozovat nechtějí, přestože mají dojem, že by osvobozeni být měli. Na základě těchto 

podnětů provedl Energetický regulační úřad podrobnou analýzu stávající právní úpravy 

a zjistil, že je dané vymezení kategorizace výrobců a na to navazující osvobození od plateb 

nepřesné a neprovázané s další právní úpravou, která se k dané problematice váže (zejména se 

změnou pojmosloví skladby cen). Varianta ponechání stávající právní úpravy tak zvyšuje 

riziko vzniklých sporů mezi provozovateli distribuční soustavy a výrobci. 

Varianta II. – úprava postupu pro osvobození výrobců 1. kategorie od platby za příkon 

Navržená úprava vyhlášky zamezí netransparentnímu nastavení pravidel uvedené oblasti 

a nerovnému přístupu provozovatelů distribučních soustav k výrobcům elektřiny první 

kategorie na hladině nízkého napětí. Navržená právní úprava v souvislosti s tím dopřesňuje 

definici výrobce první kategorie tak, aby byla bez dalšího použitelná též pro všechny výrobce 

připojené na hladině NN a nemohlo docházet ke zneužití tohoto systému a osvobozování 

od platby za rezervovaný příkon tam, kde to není žádoucí. Na druhé straně výrobce, kteří 

dosáhnou této kategorizace, budou osvobozeni od platby za rezervovaný příkon explicitně 

a nebude již o tomto postupu pochyb. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady 

Varianta I. nevyvolává žádné náklady. 
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Varianta II. taktéž nevyvolává žádné náklady, neboť systém má již fungovat stejně 

za stávající právní úpravy, dochází pouze k transparentnějšímu vymezení postupu, který je již 

zamýšlen stávající právní úpravou. 

Přínosy 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. předpokládá transparentní nastavení pravidel pro předmětnou oblast na trhu 

s elektřinou a zajištění stejného přístupu všech provozovatelů distribučních soustav 

k výrobcům první kategorie. Explicitní osvobození od plateb za příkon výrobců připojených 

k hladině nízkého napětí může působit též jako motivační prvek pro rozvoj decentrální výroby 

malých výroben a tím plnění koncepčních cílů státní energetické koncepce a evropské 

legislativy. 

Návrh řešení 

Jako návrh řešení byla vybrána varianta II., která zajistí žádoucí zpřesnění příslušné oblastí 

vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. 

2.2 Vydání navrhované vyhlášky (agregovaně za všechny oblasti dle části 1.2) 

Varianta I. – rezignace na vydání vyhlášky 

Při zachování stávající právní úpravy dochází v některých oblastech k nejasnému výkladu 

nastavených pravidel, nerovnému přístupu mezi účastníky trhu a zneužití dominantního 

postavení, chybnému výpočtu odchylky jednotlivých subjektů zúčtování a systémové 

odchylky, sporům mezi provozovateli distribučních soustav a výrobců elektřiny a k dalším 

problémům. 

Varianta II. – úprava vyhlášky 

Navržená úprava vyhlášky povede  ke zpřesnění úpravy procesů na energetickém trhu a omezí 

dosud známé problémy na trhu s elektřinou, které jsou uvedeny ve Variantě I. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady 

Varianta I. nepředpokládá vznik nákladů.  

Varianta II. nepředpokládá vznik nákladů, které by měly mít dopad do hospodaření účastníků 

trhu s elektřinou.  

Přínosy 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. povede k zpřesnění pravidel ve výše zmíněných oblastech. V důsledku toho by se 

měli značně omezit případné spory účastníků trhu, které by mohly vést až ke sporům 

soudním. Tuto úsporu však nelze vyčíslit ani odhadnout. 

Návrh řešení 
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Jako návrh řešení byla vybrána varianta II., která zajistí žádoucí aktualizaci příslušných 

oblastí vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. 

3. Konzultační proces 

3.1 Cíl konzultace 

Cílem konzultace je navržené změny právní úpravy předložit k posouzení cílovým adresátům 

dotčených právních norem, tj. účastníkům trhu (provozovatelům distribučních soustav, 

provozovateli přenosové soustavy, výrobcům, zákazníkům, obchodníkům, operátorovi trhu 

a zájmovým skupinám), na něž může mít případná změna právní úpravy dopad. Dále je cílem 

předložit navrhovanou právní úpravu k objektivnímu posouzení a promítnout do právní 

úpravy případné odůvodněné připomínky vzešlé z konzultačního procesu. 

3.2 Cílové skupiny 

Cílovou skupinou konzultačního procesu jsou zástupci jednotlivých účastníků trhu 

s elektřinou, to znamená zástupci držitelů licencí na výrobu elektřiny, zástupci držitele licence 

na přenos elektřiny, zástupci držitelů licencí na distribuci elektřiny, zástupci držitelů licencí 

na obchod s elektřinou, zástupci držitele licence operátora trhu a zástupci zájmových skupin 

(například konečných zákazníků). 

3.3 Průběh konzultace a nástroje konzultace 

Úřad na základě § 17e odst. 2 písm. b) energetického zákona veřejně konzultoval návrh 

měněné vyhlášky. Před předložením návrhu předmětné vyhlášky do meziresortního 

připomínkového řízení probíhala společná jednání se zástupci výše uvedených cílových 

skupin po dobu dvou měsíců. Následně byl zpracován návrh vyhlášky a předložen do 

veřejného konzultačního procesu na dobu dvou týdnů. 

Z veřejného konzultačního procesu vzešlo 80 připomínek (většina z nich se několikrát 

opakovala), které Úřad vyhodnotil a případně zohlednil v návrhu vyhlášky.   

4. Implementace, vynutitelnost a přezkum 

Předkladatelem návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je Energetický regulační úřad, 

který při své běžné činnosti průběžně vyhodnocuje stav na energetických trzích a konzultuje 

jej s regulovanými subjekty. Praktická realizace navrhovaných úprav je na účastnících trhu 

s elektřinou.  

Dopad navržené sekundární legislativy bude průběžně sledován Energetickým regulačním 

úřadem, a v případě nutnosti vyplývající ze změny podnikatelského prostředí v oblasti 

elektroenergetiky, případně změny primární legislativy, bude Úřad na vzniklou situaci 

bezodkladně reagovat. Vyhodnocení účinnosti regulace uplatněné předmětnou vyhláškou 

Energetický regulační úřad provede po roce účinnosti vyhlášky, a to ve spolupráci 

s dotčenými subjekty (účastníky trhu). 

Pokud nebude z vyhodnocení vyplývat potřeba reakce změnou navrhované právní úpravy, pak 

se předpokládá, že k dalšímu komplexnímu přezkumu účinnosti regulace dojde před 

skončením následujícího (IV.) regulačního období, a to zejména v souvislosti s nastavením 

podmínek pro regulační období následující. Vyhláška však jako taková nemá vliv na regulaci 

v energetických odvětvích a neřeší délku regulačního období. Současně též její působnost 
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bude pokračovat i v dalším regulačním období bez ohledu na způsob zvolené regulace. Toto 

následující regulační období bude podle nové právní úpravy (§ 19a odst. 8 energetického 

zákona ve znění zákona č. 131/2015 Sb.) účinné od 1. ledna 2019 již minimálně pětileté, 

přezkum regulace se tedy bude odvíjet i od jeho délky s tím, že v zájmu stability prostředí 

trhu s elektřinou bude prováděn v polovině regulačního období a na jeho konci, opět 

v souvislosti s přípravou nového regulačního období. To nevylučuje dílčí přezkum 

jednotlivých institutů z důvodů změn právní úpravy nebo vnějších událostí na trhu. 

5. Kontakty a prohlášení o schválení RIA   

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Ing. Pavel Círek 

Energetický regulační úřad 

Sekce regulace/Odbor elektroenergetiky 

tel. 255 715 557 

e-mail: pavel.círek@eru.cz 

 

 

JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D 

Energetický regulační úřad 

Sekce legislativně správní 

tel: 564 578 637 

e-mail: antonin.spiruda@eru.cz 
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