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VI. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   

Návrh vyhlášky č. …/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 

Dle jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Energetického regulačního úřadu 

dne 24.11. 2016, s termínem dodání připomínek do 15.12. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky (zásadní/doporučující/bez připomínek) 

Česká národní banka (ČNB) bez připomínek 

Ministerstvo dopravy (MD) bez připomínek 

Ministerstvo spravedlnosti (MSP) 11 doporučujících 

Úřad vlády ČR – Kabinet vedoucího Úřadu vlády (VÚV) bez připomínek 

Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a 

inovace (RVV) 

bez připomínek 

Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility (KOM) 1 doporučující 

Ministerstvo kultury (MK) bez připomínek 

Ministerstvo obrany (MO) bez připomínek 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 3 doporučujících 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bez připomínek 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) bez připomínek 

Ministerstvo zemědělství (MZe) 1 zásadní 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 11 zásadních; 16 doporučujících 

Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) bez připomínek 
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Úřad vlády ČR – Ministr pro lidská práva, rovné 

přiležitosti a legislativu (KML) 

bez připomínek 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bez připomínek 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) bez připomínek 

Ministerstvo vnitra (MV) 5 doporučujících 

Ministerstvo financí (MF) 15 doporučujících 

Hospodářská komora České republiky  

(HK ČR) 

11 zásadních (1 obecná; 10 konkrétních) 

 

Ostatní nepovinné subjekty 

Resort Připomínky 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) 9 zásadních (1 obecná; 8 konkrétních); 2 doporučující 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) bez připomínek 
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Zásadní připomínky 

 

K Resort Připomínky Vypořádání 

bodu 32 (§ 53 

odst. 2) 

MZe Nově navrhovaný text "Hodnota rezervované kapacity na 
hladině nízkého napětí (do 1 kV včetně) je určena podle 
hodnoty hlavního jističe před elektroměrem."  požadujeme 
nahradit textem "Hodnota rezervované kapacity na hladině 
nízkého napětí (do 1 kV včetně) je určena podle jističe, který 
velikostí odpovídá odběru elektrické energie.". 
 
Odůvodnění: 
Proudová hodnota jističe určeného pro výrobu je u většiny 
výroben několikanásobně vyšší, než proudová hodnota jističe 
určeného pro odběr, proto dojde u těchto výroben k navýšení 
plateb.  
Příklad: MVE má hlavní jistič 400A, odběr je nasmlouván na 
cca10 kW, a to činí asi 15A. Když vezmeme v úvahu cenu za 
jistič 400A = 1788 Kč/měsíc a 15A = 72 Kč, je rozdíl značný. 
Tato rezervovaná kapacita by se měla určit podle velikosti 
odběru a ne podle hodnoty hlavního jističe. 

Neakceptováno. 

 

Účelem platby za rezervovanou 

kapacitu je úhrada za hodnotu, kterou 

provozovatel distrituční soustavy 

rezervuje v každý okamžik pro 

zákazníka v síti (za množství elektřiny, 

kterou je provozovatel distribuční 

soustavy připraven/schopen v určitý 

okamžik dodat do odběrného místa), 

resp. množství elektřiny, kterou může 

v určitý okamžik zákazník odebrat. 

Tato hodnota je u zákazníka 

připojeného na hladině nízkého napětí 

určena právě hodnotou hlavního jističe.  

V reakci na připomínku je nutno uvést, 

že právě z uvedeného důvodu, jsou 

výrobci provozující výrobny, v nichž 

vyrobená elektřina je určena primárně 

pro dodávku do sítě, jako zákazníci 

osvobozeni od platby za příkon. 

Zpoplatnění rezervace kapacity sleduje 

zájem společnosti ve vztahu ke 

kapacitě sítě jako takové. Z důvodu 

rozvoje technologií jsou kladeny na 

elektrizační soustavu stále vyšší 

požadavky a je nezbytné, aby každý 

zákazník byl nucen v případě 

nevyužívání  hodnoty sjednané 

kapacity tuto hodnotu snížit, což lze 
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v případě zákazníků připojených na 

hladině nízkého napětí učinit právě 

výměnou jističe. Navrženou právní 

úpravu, která má za cíl vztáhnout 

platbu za rezervovanou kapacitu 

k odebranému množství, které se 

sjednává ve smlouvě, jejíchž 

předmětem je dodávka elektřiny, tak 

nelze akceptovat, neboť tato hodnota je 

vztažena k delšímu časového období 

jako suma odebraného množství 

(měsíc, rok), nikoliv k určitému 

okamžiku jako rezervace kapacity, a je 

primárně určena pro stanovení 

zálohových plateb za odebranou 

elektřinu.   

Na závěr je nutno podotknout, že 

přístup k určení platby zůstal 

nezměněn, neboť se platba za 

rezervovanou kapacitu určovala právě 

na základě hodnoty hlavního jističe již 

v minulosti, kdy toto pravidlo 

obsahovala vyhláška č. 436/2013 Sb., o 

způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen v elektroenergetice a 

teplárenství. 

§ 4 odst. 3 MPO Za část věty: „Poptávka předložená účastníkem 
organizovaného krátkodobého trhu“ požadujeme vložit 
následující text: „musí být opatřena platným zaručeným 
elektronickým podpisem a“. 

Neakceptováno. 

 

Jedná se pouze o definiční ustanovení, 

které ani v minulosti nestanovovalo 

požadavek na formu elektronického 

podpisu.  

§ 4 odst. 4 MPO Za část věty: „Nabídka předložená účastníkem Neakceptováno. 
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organizovaného krátkodobého trhu“ požadujeme vložit 
následující text: „musí být opatřena platným zaručeným 
elektronickým podpisem a“. 

 

Jedná se pouze o definiční ustanovení, 

které ani v minulosti nestanovovalo 

požadavek na formu elektronického 

podpisu. 

§ 11 odst. 3 MPO V první větě za část: „Nabídky na vyrovnávací trh s regulační 
energií“ požadujeme vložit následující text: „opatřené platným 
zaručeným elektronickým podpisem a“. 

Zdůvodnění 
Dne 23. července 2014 bylo vydáno nařízení Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie č. 910/2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce (dále jen „nařízení eIDAS“), které je v rozhodné 
části účinné od 1. července 2016. K adaptaci českého 
právního řádu na přijetí tohoto nařízení byl přijat zákon 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce (dále jen „ZSVD“). 
Dřívější zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 
podpisu, dále jen „ZEP“), rozeznával: 

 Elektronický podpis (také označovaný jako 
prostý elektronický podpis); 

 Zaručený elektronický podpis; 

 Uznávaný elektronický podpis. 
Nařízení eIDAS nadto přichází s novým pojetím 
elektronických podpisů, přičemž dochází nejen 
k obsahové změně těchto pojmů, ale i k terminologické 
změně. Nařízení eIDAS nově upravuje: 

 Elektronický podpis; 

 Zaručený elektronický podpis; 

 Kvalifikovaný elektronický podpis. 
Okruh dostupných typů podpisu dále rozšiřuje ZSVD, 

Neakceptováno. 

 

Jedná se pouze o definiční ustanovení, 

které ani v minulosti nestanovovalo 

požadavek na formu elektronického 

podpisu. Jak je správně uvedeno 

v připomínce, požadavek na formu 

podpisu při elektronických transakcích 

stanoví zvláštní zákon a není tak 

prostor pro to, stanovit vyhláškou 

odlišnou právní úpravu. Po uplynutí 

období dle přechodných ustnaovení 

zákona o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce bude nutné 

dodržovat povinnosti vyplývající 

z tohoto zákona. Tuto skutečnost 

nemůže vyhláška ERÚ jakkoliv 

ovlivnit. 
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český právní řád proto nyní rozpoznává: 

 Elektronický podpis (dle eIDAS); 

 Zaručený elektronický podpis (dle eIDAS); 

 Uznávaný elektronický podpis (dle ZSVD), za 
nějž považuje: 
- Zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis 

- Kvalifikovaný elektronický podpis (dle eIDAS) 
 
Subjekty, které právně jednají vůči OTE v mezích jeho 
působnosti, musí dle § 6 odst. 1 ZSVD používat tzv. 
uznávaný elektronický podpis, jímž se rozumí 
kvalifikovaný elektronický podpis, nebo zaručený 
elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis - Viz § 6 odst. 2 
ZSVD  

Registrované smluvní subjekty v CS OTE provádí zadání 
pokynu k podání nabídky na krátkodobém trhu dle § 4 a násl. 
Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinu za pomoci 
elektronického podpisu založeného na komerčním certifikátu. 
Tento pokyn může být považován za právní jednání, jelikož je 
nabídkou vedoucí k uzavření obchodu na krátkodobém trhu a 
vzniká na jeho základě závazek dodat do distribuční soustavy 
České republiky příslušné množství energie.  Z toho vyplývá, 
že by měl být v tomto případě využit uznávaný elektronický 
podpis (resp. kvalifikovaný certifikát) dle ZSVD, případně lze 
použít elektronický podpis založený na komerčním certifikátu, 
pokud by speciální právní úprava (v tomto případě Vyhláška 
č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou) umožňovala 
použíti zaručeného elektronického podpisu, jako je tomu 
například v případě vyhlášky č. 9/2016 Sb., o postupech 
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registrace podpor u operátora trhu a provedení některých 
dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 
(registrační vyhláška) – viz § 3 odst. 1. 

§ 17 odst. 6 MPO Za větu: „Změnu statusu odběrného místa registruje 
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v 
informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 
pracovních dnů od data změny stavu odběrného místa.“ 
požadujeme vložit větu: „Operátor trhu o této skutečnosti 
následně informuje dotčené registrované účastníky trhu s 
elektřinou.“ 

Akceptováno. 

§ 17 odst. 6 MPO Požadujeme vypuštění celé poslední věty odstavce:„ O 
změně statusu informuje…“ 

 
Zdůvodnění 
Poslední věta tohoto odstavce stanovuje provozovatelům 
přenosové nebo distribuční soustavy termín, kdy mají 
informovat účastníky trhu o změně statusu u odběrných míst 
po obnovení dodávek elektřiny ("nejpozději následující 
pracovní den po obnovení dodávek elektřiny"). 
 
Výše zmiňovanou větu požadujeme z textu tohoto odstavce 
odstranit, neboť termín pro registraci informace o změně 
statusu v IS OTE je definován již v předchozí větě tohoto 
odstavce ("nejpozději do 4 pracovních dnů od data změny 
stavu odběrného místa."). Termín pro registraci změny 
statusu odběrného místa v IS OTE by měl být ponechán na 4 
pracovních dnech z administrativních důvodů na straně 
PDS/PPS. (tzn. zachování současného stavu).  

 
Požadujeme doplnit, že operátor trhu o změně statusu 
odběrného místa informuje dotčené registrované účastníky po 
obdržení této informace. 

Akceptováno. 
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§ 17 odst. 7 MPO Za druhou větu požadujeme vložit následující text:„ Ve dni 
následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k 
předávacímu místu výrobny operátor trhu zruší přiřazení 
dodavatele u předávacího místa výrobny v informačním 
systému operátora trhu v případě, že u předávacího místa 
výrobny není přiřazen nový subjekt zúčtování. Ve dni 
následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k 
odběrnému místu operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u 
odběrného místa v informačním systému operátora trhu v 
případě, že u odběrného místa není přiřazen nový subjekt 
zúčtování, a od dne následujícího po ukončení přiřazení 
subjektu zúčtování je v tomto odběrném místě zahájena 
dodávka dodavatelem poslední instance na základě §59 
odstavce 4.“ 

 
Zdůvodnění 
V praxi dochází k situacím, kdy je u odběrného místa 
registrován dodavatel na základě uzavřené smlouvy se 
zákazníkem, ale subjekt zúčtování své přiřazení na pozici 
subjektu zúčtování odpovědného za odchylku u odběrného 
místa zkrátí. Tím nastane stav, že odběrné místo má v 
informačním systému operátora trhu přiřazeného dodavatele, 
ale nemá přiřazený subjekt zúčtování. Aplikace současného i 
navrhovaného znění vyvolává nejistotu o postavení 
zákazníka, jehož odběrné místo nemá v tomto důsledku 
zajištěno přenesení odpovědnosti za odchylku.  

 
Z tohoto důvodu je navrhována úprava textu tohoto odstavce 
tak, aby daný zákazník/odběratel (v případě, kdy dodavatel, 
který má se zákazníkem uzavřenu smlouvu na dodávku 
elektřiny, a není schopen zajistit odpovědnost za odchylku v 
daném odběrném místě) byl chráněn před rizikem případného 
neoprávněného odběru (způsobeného přičiněním dodavatele, 

Akceptováno. 
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nikoli vinou zákazníka) převedením k dodavateli poslední 
instance. Vzhledem k faktu, že do režimu dodávky 
dodavatelem poslední instance mohou být převáděna pouze 
odběrná místa zákazníka, toto ustanovení dále upřesňuje, 
jakým způsobem bude postupováno u předávacích míst 
výroben. 

§ 40 odst. 3 

písm b) 

MPO Požadujeme odstavec 3 písmeno b) uvést v tomto znění: 
„úkony nutné k provedení změny dodavatele a uzavření 
smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se uskutečňují 
do třetího pracovního dne po podání této žádosti; lhůty 
určené podle hodin zůstávají zachovány. Nevyjádření 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se 
považuje za nesouhlas s žádostí o zahájení dodávky při 
neoprávněném odběru podle § 51 odst. 1 písm. g) 
energetického zákona nebo při odběru podle § 51 odst. 4 
energetického zákona. 
Zdůvodnění: 
Z textu není zřejmé, zda nevyjádření PPS/PDS je 
považováno za souhlas či nesouhlas s žádostí o zahájení 
dodávky při neoprávněném odběru podle § 51 odst. 1 písm. 
g) energetického zákona nebo při odběru podle § 51 odst. 4 
energetického zákona. Mělo by toto být ve vyhlášce jasně 
uvedeno. V rámci pracovní skupiny k novelizaci PTE byla 
shoda na tom, že v tomto případě nevyjádření PPS/PDS 
bude považováno za nesouhlas PPS/PDS s touto žádostí. 
Proto požadujeme do tohoto odstavce přidat uvedený 
doplňující text neboť obdobná textace (nevyjádření = 
nesouhlas) je již použita v §45 odst. 1. Bylo by vhodné u 
obou textací zachovat stejný přístup (formulace, že 
nevyjádření = nesouhlas). 

Neakceptováno. 

 

Předmětné ustanovení upravuje 

zvláštní režim k procesu uvedenému v 

§ 34 odst. 3, kdy pouze z důvodu 

společenského zájmu na co nejkratším 

termínu obnovení dodávky zkracuje 

lhůty pro úkony nutné pro její zahájení.  

Ustanovení § 34 odst. 4 upravuje 

taxativně důvody, pro které (pouze pro 

ty) provozovatel přenosové nebo 

distribuční soustavy odmítne žádost o 

zajištění služby distribuční soustavy, 

přičemž samotné nevyjádření PPS nebo 

PDS se považuje za souhlas 

s uzavřením smlouvy. Tento přístup 

musí zůstat zachován i pro zkrácený 

režim posuzování žádosti, neboť 

vzhledem k tomu, že právní předpis 

explicitně stanoví důvody pro 

odmítnutí žádosti taxativním 

způsobem, nelze pouhé nevyjádření 

PPD nebo PDS považovat za další 

důvod vedoucí k neuzavření smlouvy. 

Ve světle společenského zájmu, na 

základě kterého bylo přistoupeno ke 
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zvláštnímu zkrácenému režimu 

obnovení dodávek, musí též PPS nebo 

PDS přistupovat urgentně k posouzení 

předmětných žádostí, přičemž případné 

negativní důsledky způsobené jeho 

neaktivitou nemůžou být přičítány na 

vrub zákazníka. 

§ 59 odst. 1 a 2 MPO Za text:„ …do 24.00 hodin dne“ požadujeme vložit text:„ 
předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka 
elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 59 odst. 4, 

Akceptováno. 

§ 59 odst. 1 a 2 MPO Požadujeme odstranit text:„ v kterém byla zveřejněna informace 
podle § 58 odst. 3“. 

Akceptováno. 

§ 59 odst. 3 MPO Požadujeme změnit znění odstavce takto:„ Je-li podána 
žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 
1 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle 
odstavce 2 a provozovatel distribuční soustavy žádost o 
zrychlenou změnu dodavatele odsouhlasí do 10.00 hodin 
dne, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem 
poslední instance podle §59 odts.4, pak tato změna nabývá 
účinnosti od první obchodní hodiny dne, který je v žádosti 
podle odst.1 či odst. 2, uveden jako počáteční datum, od 
kterého se požadovaná  změna má uskutečnit. Pokud se 
provozovatel distribuční soustavy k žádosti o zrychlenou 
změnu dodavatele podané podle odstavce 2 nevyjádří ve 
lhůtě podle věty první, operátor trhu zamítne žádost o 
zrychlenou změnu dodavatele. 

Akceptováno. 

§ 59 odst. 4 MPO Požadujeme změnit znění odstavce takto: „Nedojde-li u 
zákazníka k přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný 
subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně 
dodavatele podle odstavce 3 nebo dojde-li u odběrného 
místa zákazníka  k ukončení převzetí odpovědnosti za 
odchylku podle §17 odstavce 7, je od první obchodní hodiny 
dne následujícího po uplynutí termínu podle odst.1 pro 

Akceptováno jinak. 
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podání žádosti o přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný 
subjekt zúčtování  či po uplynutí termínu podle odst.2 pro 
podání žádosti o zrychlenou změnu dodavatele nebo ve 
kterém došlo k ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku 
podle §17 odstavce 7, do odběrného místa zákazníka 
zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance a 
v informačním systému operátora trhu k dotčenému 
odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední instance po 
dobu 6 měsíců. Operátor trhu současně poskytne dodavateli 
poslední instance a provozovateli příslušné distribuční 
soustavy identifikační číselné kódy odběrných míst 
zákazníků, jimž má být podle energetického zákona 
zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance. 
V den zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední 
instance poskytne provozovatel příslušné distribuční soustavy 
dodavateli poslední instance údaje o odběrných místech, v 
nichž je zahájena dodávka dodavatelem poslední instance, a 
to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce. Pokud 
následně dojde ke změně dodavatele zahrnující období, kdy 
je v informačním systému operátora trhu k odběrnému místu 
přiřazen dodavatel poslední instance, postupuje se podle § 
40 odst. 2 a operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele 
zruší přiřazení odběrného místa k dodavateli poslední 
instance. Pokud po uplynutí 6 měsíců ode dne zahájení 
dodávky dodavatelem poslední instance není u odběrného 
místa přiřazen dodavatel na základě žádosti o změnu 
dodavatele podle § 33, postupuje se podle § 56. Nedojde-li u 
výrobce k přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt zúčtování 
podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle 
odstavce 2, je od první obchodní hodiny dne, který následuje 
po dni, v němž uplynul termín podle odst.1 pro podání žádosti 
o přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt 
zúčtování  či termín podle odst.2 pro podání žádosti o 
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zrychlenou změnu dodavatele, dodávka považována za 
neoprávněnou podle § 52 energetického zákona. 
 
Zdůvodnění (k připomínkám č. 5, 6, 7, 8) 
Současný text nepostihuje zcela přesně časovou posloupnost 
jednotlivých kroků probíhajících při procesu převodu 
odběrných míst k dodavateli poslední instance na základě 
případů uvedených v § 58, odst. 1 až 3. 
 
Zejména je nutno přihlížet ke skutečnosti, že stávající 
formulace nepostihuje plně situaci, kdy provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy, který odstupuje od 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční 
soustavy, na základě které má dodavatel zajištěnu službu 
přenosové nebo distribuční soustavy, podle §58, odst.2 
informuje operátora trhu o odstoupení od této smlouvy v 
pracovní den, který bezprostředně předchází dni účinku 
odstoupení. Operátor trhu o této skutečnosti má neodkladně 
informovat dotčené účastníky trhu (viz §59, odst.3). Nedojde-
li následně u dotčeného odběrného místa ke změně na jiného 
dodavatele/subjekt zúčtování, měla by od první obchodní 
hodiny dne následujícího po dni, v kterém byla zveřejněna 
informace podle § 58 odst. 3 , do odběrného místa zákazníka 
zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance. 
V praxi však může nastat případ, kdy PPS/PDS v pátek (= 
poslední pracovní den před dnem účinku odstoupení) 
informuje operátora o odstoupení od smlouvy, které má 
účinnost od neděle. Operátor by dle výše uvedených 
ustanovení o této skutečnosti informovat neodkladně (tzn. již 
v pátek) a případného dodavatele poslední instance k 
odběrným místům přiřadit od dne následujícího po dni, v 
kterém byla zveřejněna informace podle § 58 odst. 3, tzn. v 
tomto případě již od soboty. To však není správně, neboť 
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sobota je poslední den, kdy odběrné místo ještě má platnou 
smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční 
soustavy. 
 
Z tohoto důvodu požadujeme změnu formulace tohoto 
ustanovení tak, aby obecně postihovalo všechny případy 
uvedené v § 58 a byla zajištěna správná časová konzistence 
jednotlivých kroků popisujících proces převodu odběrných 
míst k dodavateli poslední instance.  
 
U §59, odst. 4 zároveň navrhujeme úpravu formulace tohoto 
odstavce zejména z důvodu nejasnosti, jaký je rozdíl mezi 
"uvedením jejich identifikačních údajů" a "výčtu jejich 
odběrných nebo předávacích míst s uvedením identifikačních 
číselných kódů". 
 
Z těchto důvodů je nutno § 59, odst. 1 - 4 řešit komplexně. 

Obecná 

zásadní 

připomínka 

HKČR Předložený návrh vyhlášky neodstraňuje stávající problém 
s používanými pojmy „odběrné místo“, „předávací místo“ a 
„místo připojení“ a zachovává, resp. v řadě případů dokonce 
prohlubuje nekonzistentnost v jejich užití, obsahovém 
významu a praktické aplikaci pro fungování trhu s elektřinou, 
a to nejen v rámci vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, ale 
následně v dalších prováděcích předpisech vydávaných 
Úřadem k zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „energetický zákon“). V důsledku toho se 
pak prohlubuje nejasnost výkladu a praktické aplikace 
pravidel a právní nejistota účastníků trhu s elektřinou, a to 
v řadě oblastí v rámci trhu.  

Za nejvíce problematický považujeme pojem předávací místo, 
který je v některých případech aplikován ve vztahu ke 
konkrétnímu fyzickému místu a v jiných případech ve vztahu k 

Neakceptováno. 

 

Nejedná se o připomínku, ale 

konstatování faktu. ERÚ chápe 

stanovisko HK ČR a v zásadě s ním 

není v rozporu. Bohužel stávající 

právní úprava na zákonné úrovni 

neposkytuje dostatečný prostor pro 

jednoduchou úpravu v rámci této 

vyhlášky. ERÚ chápe problém jako 

komplexní záležitost a nelze ho řešit 

pouze minoritními úpravami. V rámci 

prvotních analýz předpokládá, že řešení 

této situace se dotkne minimálně 

zákona POZE (možná EZ), vyhlášky o 

Pravidlech trhu s elektřinou, vyhlášky 
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„oblasti“ analogicky jako odběrné místo. V praxi pak 
s ohledem na slučování rolí účastníků trhu v jedné osobě 
(zákazník/výrobce) nastává situace, kdy odběrné a předávací 
místo splývají v jedno, byť v definici předávacího místa je 
odběrné místo explicitně vyloučeno. Navíc chybí jednoznačné 
provázání předávacího místa s místem připojení podle 
vyhlášky č. 16/2016 Sb. Dopady tohoto „právního a 
pojmoslovného chaosu“ jsou zřejmé na řadě procesů. 

Explicitně se jedná zejména o problém účtování regulovaných 
plateb a sjednávání technických parametrů pro tyto platby. 
Např. sjednávání rezervace kapacity, které se uskutečňuje ve 
vztahu k předávacímu nebo odběrnému místu. Problém 
nastává zejména v případě odběrných míst s více místy 
připojení na různých napěťových hladinách, kdy by při 
zachování stávajícího jazykového výkladu vyhlášky, resp. 
cenového rozhodnutí měla být sjednána rezervace kapacity 
za odběrné místo jako celek, a tedy by nebyl respektován 
fakt, že cena za rezervaci kapacity je pro různé napěťové 
hladiny různá.  

Negativní dopad nejasného výkladu a provázání těchto pojmů 
je zřejmý také při účtování plateb účastníkům trhu podle 
zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve 
vztahu k rezervovanému příkonu, kdy uvedený zákon 
explicitně hovoří o rezervovaném příkonu v předávacím 
místě, avšak vyhláška o připojení vymezuje rezervovaný 
příkon v místě připojení bez další vazby na předávací místo.  
V cenovém rozhodnutí jsou pak pro účely účtování „příspěvku 
na podporované zdroje“ užívány bez jakékoliv další definice a 
vazby pojmy hlavní a záložní vedení. Užívání různého 
pojmosloví vytváří právní nejistotu, za co vlastně účastník trhu 
s elektřinou hradí stanovené ceny. Takový postup představuje 
další riziko potenciálních soudních sporů mezi účastníky trhu 

o měření, vyhlášky o připojení 

k elektrizační soustavě a cenových 

rozhodnutí ERÚ. S ohledem na rozsah 

potřebných změn a nemožnosti ovlivnit 

některé z výše uvedených právních 

předpisů považuje ERÚ za vhodné 

v úvodu tohoto roku analyzovat 

komplexně celý problém a pokusit se 

navrhnout komplexnější změnu pro 

všechny výše uvedené předpisy. Pokud 

bude nalezena schůdná cesta, tak 

reagovat v rámci komplexní změny 

všech výše uvedených předpisů. Je 

totiž nezbytné konstatovat, že tato 

změna nesmí vést k rozpadu systému 

plateb za POZE.  
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s elektřinou o oprávněnosti hradit konkrétní ceny. 

Problém nastává rovněž s registrací takových míst v systému 
operátora trhu a navazujících procesech realizovaných 
v systému operátora nebo jeho prostřednictvím (zasílání dat 
z měření, zasílání podkladů pro fakturaci atd.), ale i v dalších 
oblastech. Upozorňujeme na to, že stávající praxe je 
v rozporu s platnou i navrhovanou úpravou Pravidel trhu 
s elektřinou a tato úprava si vynutí změnu v přístupu 
k registracím provozovatelů soustav. Začnou-li provozovatelé 
soustav plně respektovat všechna ustanovení vyhlášky 
v oblasti registrace, musí dojít k odregistrování již 
zaregistrovaných EANů a povede to k problémům při 
předávání údajů potřebných k fakturaci pro takováto místa. 
Zároveň s politováním konstatujeme, že v rámci vyhlášky 
nejen že postrádáme snahu danou problematiku vyjasnit, ale 
naopak ještě dochází ke komplikaci situace tím, že kromě již 
dosavadní zavedené praxe registrace předávacích míst se 
nově, a to pouze v případě nových připojení výroben, zavádí 
registrace míst připojení (viz konkrétní připomínka č. 1). 

Jsme si vědomi, že situace by měla být řešena primárně na 
úrovni primární legislativy, která by měla reagovat na vývoj 
trhu s elektřinou, změněné role účastníků trhu (kumulace rolí 
zákazníka/výrobce, nové role) a s tím jednoznačně vymezit 
pojmy již na úrovni primární legislativy. Nicméně 
doporučujeme alespoň v rámci stávajícího zákonem 
vymezeného rámce sjednotit aplikaci těchto pojmů v 
pravidlech pro fungování trhu s elektřinou, účtování 
regulovaných plateb apod., a jednoznačně vzájemně 
vymezit/provázat tyto pojmy a jejich užití v další legislativě. 

bodu 2 (§ 17 

odst. 2) 

HKČR Požadujeme v odst. 2 v první větě slova „místo připojení“ 
nahradit slovy „předávací místo“. Novelizační bod 2 pak bude 
znít takto: 

Akceptováno jinak. 
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„2. V § 17 odstavce 2 a 3 znějí: 

(2) Nové předávací místo připojení výrobny elektřiny s 
elektrizační soustavou, ve které je uskutečňována dodávka i 
odběr elektřiny, zaregistruje provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro 
odběr elektřiny. Již registrované předávací místo výrobny 
elektřiny s elektrizační soustavou, ve kterém je 
uskutečňována dodávka i odběr elektřiny, zaregistruje 
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť pro 
dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny podle věty první 
pouze na žádost výrobce elektřiny.  

(3) Odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna 
elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, 
provozovatel distribuční soustavy registruje jako odběrné 
místo zákazníka s příznakem výroba do 10 kW, které je 
vybaveno průběhovým měřením výrobny elektřiny, a operátor 
trhu o této skutečnosti neprodleně informuje dotčeného 
dodavatele a subjekt zúčtování. Pokud se zákazník 
provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického 
zákona stane výrobcem elektřiny, oznámí tuto skutečnost 
neprodleně provozovateli přenosové nebo distribuční 
soustavy, který provede registraci zvlášť pro dodávku 
elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny.“. 

Odůvodnění: 

V souladu s dosavadní právní úpravou jsou v systému 
operátora trhu registrována předávací místa výroben 
elektřiny. Úřadem navrhovaná úprava zavádí vyšší granularitu 
v rámci registrace odběrných a předávacích míst a 
představuje tak další nejednotnost a nesystematičnost přístup 
k problematice nejen vlastní registrace, ale rovněž 
k navazujícím procesům, které se nad registrovanými místy 
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v IS OTE uskutečňují (jako např. zasílání/příjem dat z měření 
a podkladů pro fakturaci mezi účastníky trhu s elektřinou, dále 
zúčtování odchylek…), a tedy prohlubuje problém uvedený 
výše v rámci obecné připomínky. Navržený přístup je 
nekoncepční i s ohledem na skutečnost, že úprava 
nepředpokládá jakékoliv sjednocení přístupu k problematice 
registrace výroben v systému operátora trhu v budoucnu. 
Navržená úprava tak pouze zhorší dosavadní situaci na trhu 
s elektřinou a zvýší nekonzistentnost právní úpravy pro jeho 
fungování. 

Jsme zároveň toho názoru, že navržená úprava v případě 
nových registrací není v této podobě zcela v souladu 
s energetickým zákonem, který zmocňuje Úřad ke stanovení 
postupů pro registraci odběrných a předávacích míst, nikoliv 
míst připojení.  

Zároveň upozorňujeme, že návrh na změnu uvedený v rámci 
této připomínky představuje pouze jednu dílčí úpravu. Pro 
odstranění problému uvedeného výše v rámci obecné 
připomínky je nezbytná revize řady ustanovení vyhlášky o 
Pravidlech trhu s elektřinou! 

bodům 3 a 4 (§ 

17 odst. 5 a 6) 

HKČR Požadujeme upravit, jakým způsobem se v systému 
operátora trhu pracuje s příznaky u předávacích míst (tj. u 
výroben nebo distribučních soustav). 

Odůvodnění: 

V systému operátora trhu jsou registrována nejen odběrná 
místa zákazníků, ale rovněž předávací místa výroben 
elektřiny nebo distribučních soustav. I pro tyto případy by 
mělo být legislativně upraveno, zda a případně jakým 
způsobem se užívá příznaků pro identifikaci stavů v těchto 
místech. V opačném případě vyvolává právní úprava nejistotu 
pro dotčené účastníky trhu, jak se s těmito místy 

Neakceptováno. 

 

Zavedení předmětných statusů úzce 

souvisí se zákonnou povinností 

registrace odběrných a předávacích 

míst. Ovšem s ohledem na nejasnosti 

ve výkladu odběrných a předávacích 

míst byly předmětné statusy zavedeny 

primárně pro odběrné místa, a to na 

žádost provozovatelů distribučních 

soustav. 
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v následných procesech pracuje. Bohužel stávající právní úprava na 

zákonné úrovni neposkytuje dostatečný 

prostor pro jednoduchou úpravu 

v rámci této vyhlášky. ERÚ chápe 

problém jako komplexní záležitost. 

V rámci prvotních analýz předpokládá, 

že řešení celé situace (definiční 

vyjasnění pojmu odběrných a 

předávacích míst) se dotkne minimálně 

zákona POZE (možná EZ), vyhlášky o 

Pravidlech trhu s elektřinou, vyhlášky 

o měření, vyhlášky o připojení 

k elektrizační soustavě a cenových 

rozhodnutí ERÚ. S ohledem na rozsah 

potřebných změn a nemožnosti ovlivnit 

některé z výše uvedených právních 

předpisů považuje ERÚ za vhodné 

v úvodu tohoto roku analyzovat 

komplexně celý problém a pokusit se 

navrhnout komplexnější změnu pro 

všechny výše uvedené předpisy. Pokud 

bude nalezena schůdná cesta, tak 

reagovat v rámci komplexní změny 

všech výše uvedených předpisů. Je 

totiž nezbytné konstatovat, že tato 

změna nesmí vést k rozpadu systému 

plateb za POZE. 

bodu 5 (§ 17 

odst. 7) 

HKČR Ve vazbě na zrušení druhé věty v odst. 7 navrhujeme v rámci 
vyhlášky vymezit, co se s takovým odběrným nebo 
předávacím místem následně děje ve vazbě na povinnost 
účastníka trhu podle  
§ 22 odst. 2 energetického zákona řešit odpovědnost za 

Neakceptováno. 
 
Na základě stávající právní úpravy 

operátor trhu v případě, že došlo ke zrušení 

subjektu  zúčtování v odběrném místě 

zákazníka, zrušil též přiřazení dodavatele u 
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odchylku. 

Odůvodnění: 

V případě zrušení druhé věty, podle které operátor trhu zrušil 
přiřazení dodavatele k odběrnému nebo předávacímu místu, 
a tedy s takovým místem mělo být nakládáno jako s místem 
s neoprávněným odběrem, nebude zřejmé, jak se s takovým 
místem následně bude zacházet, zda budou na něj 
aplikovány postupy jako při neoprávněném odběru, anebo 
bude nastupovat řešení dodávky poslední instance. 

předmětného odběrného místa bez ohledu 
na uzavřené smlouvy (tedy i za situace, 

kdy měl zákazník s dodavatelem platnou 

smlouvu) a automaticky evidoval odběrné 

místo, jako místo v němž dochází 
k neoprávněnému odběru, aniž by pro to 

však skutečně existovaly zákonné důvody, 

či i v případě, že dle zákonných ustanovení 
mělo být odběrné místo přiřazeno 

k dodavateli poslední instance. 

Navržená právní úprava by umožňovala 

obdobně nesprávný postup, neboť 
přiřazení odběrného místa pod dodavatele 

poslední instance nemůže probíhat takto 

automaticky, ale vždy musí být 
individuálně zkoumány zákonné důvody 

pro zahájení tohoto procesu. To samé platí 

pro neoprávněný odběr, jehož právní 
rámec taktéž vymezuje energetický zákon. 

Nastavení jakéhokoliv automatického 

pravidla pro přiřazení odběrného místa 

v souvislosti s neexistencí subjektu 

zúčtování by tak bylo chybné. Po dlouhé 

úvaze Úřad dospěl k názoru, že již sám 

zákon poskytuje dostatečný rámec pro 
volbu postupu v konkrétním případě a je 

vždy nutné posoudit situaci individuálně 

ve světle zákonných ustanovení. 

bodu 14 (§ 34 

odst. 4 písm. 

g)) 

HKČR Navrhujeme v § 34 odst. 4 písm. g) nahradit slovo „a“ slovem 
„nebo“ následovně: 

„14. V § 34 odst. 4 se na konci písmene „f)“ tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno „g)“, které zní: 

g) je dodavatelem podána žádost o poskytnutí služby 
distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených 

Akceptováno. 
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službách dodávky elektřiny pro předávací místo výrobny 
elektřiny připojené na hladinu velmi vysokého nebo a 
vysokého napětí.“. 

Odůvodnění: 

Použitím spojky „a“ by došlo k zúžení aplikace předmětného 
ustanovení pouze na situace, kdy je výrobna připojena na obě 
napěťové hladiny současně. Jedná se o legislativně 
technickou připomínku. 

bodu 16 (§ 35 

odst. 6) 

HKČR Navrhujeme zpřesnit ustanovení tímto způsobem: 

„V § 35 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta: „Jedná-li se o 
změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávek 
elektřiny za smlouvu na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, 
zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace 
změny typu smlouvy ukončení poskytování služeb distribuční 
soustavy do odběrného místa dle stávající smlouvy.“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o formulační zpřesnění, aby bylo jednoznačně 
zřejmé, jaká smlouva jakého typu končí a jakého typu začíná. 

Akceptováno. 

§ 47 HKČR Požadujeme za bod 23 vložit nové body 24 a 25, které znějí: 

„24. Název § 24 zní: 

„Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí 
odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních 

korporací a převodu závodu nebo jeho části“. 

25. V § 47 odst. 1 první věta zní: 

„V případě, že v souvislosti s přeměnou obchodní korporace 
nebo převodem závodu nebo jeho části dochází ke změně 
subjektu zúčtování nebo ke změně dodavatele na odběrných 
a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou (dále jen 

Akceptováno. 
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„hromadný převod odběrných a předávacích míst“), podává 
subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná 
a předávací místa účastníků trhu s elektřinou převedena, 
žádost o hromadný převod odběrných a předávacích míst 
operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému.“.“ 

Dosavadní body 24 až 50 se označují jako 26 až 52. 

Odůvodnění: 

Stávající znění § 47 neřeší zcela problematiku akvizic na trhu 
s elektřinou a s tím souvisejících procesů. Ustanovení § 47 
dopadá pouze na přeměny obchodních korporací, přitom na 
trhu budou převládat spíše převody obchodních závodů 
obchodníků s elektřinou nebo třeba i jen částí jejich 
obchodních závodů (tj. prodej zákaznického portfolia). To ale 
z hlediska zákona není přeměna obchodní korporace. 
Doporučujeme proto, aby působnost § 47 byla rozšířena i na 
případy, kdy má dojít k převodu OPM v souvislosti s 
převodem obchodního závodu, který zahrnuje práva a 
závazky související s dodávkou elektřiny do odběrných míst, 
neboť není odůvodněné, aby v takových případech bylo 
postupováno odlišně než v případě přeměn obchodních 
korporací. Podávání individuálních žádostí o změnu 
dodavatele elektřiny/subjektu zúčtování pro jednotlivá 
odběrná nebo předávací místa účastníků trhu by v takovém 
případě představovalo neúměrnou zátěž na straně dotčených 
stran. 

bodu 31 (§ 53 

odst. 1) 

HKČR Požadujeme buď zcela zrušit novelizační bod, anebo alespoň 
precizovat ustanovení tak, aby úprava zohlednila možné 
způsoby zapojení výroben elektřiny, včetně výroben elektřiny 
vnořených do výrobny. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 
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Ustanovení nezohledňuje správně bilanci toků v daném 
předávacím místě (zejména může poškodit výrobny, do níž je 
zapojena výrobna elektřiny, neboť zohledňuje pouze 
spotřebu, včetně spotřeby vnořené výrobny, ale již 
nezohledňuje tok z vnořené výrobny přes danou výrobnu do 
soustavy). 

Jsme si vědomi toho, že je nezbytné zamezit nesprávnému 
užívání případných odlišných přístupů v platbách 
stanovených pro „systémové“ výrobce, tedy výrobce, kteří 
primárně elektřinu vyrábí a dodávají do elektrizační soustavy 
za účelem zajištění dodávek uživatelům sítí. Nicméně 
navržená úprava např. nezohledňuje správně možné způsoby 
zapojení a bude tak vytvářet nerovné postavení na trhu, 
ačkoliv výrobna s vnořenou výrobnou se jako celek může jevit 
jako „systémová“ výrobna a tedy výrobce 1. kategorie, 
z hlediska navržené úpravy může nastat situace, kdy výrobna 
přímo připojená k soustavě se díky odběru vnořené výrobny 
stane výrobcem 2. kategorie (bez zohlednění vyrobené a 
dodávané energie z vnořené výrobny do soustavy).  

Dále jak sám Úřad uvádí v odůvodnění navržené úpravy, 
výrobcem 1. kategorie by měl být ten, který vykonává činnost 
především za účelem dodávky do elektrizační soustavy, tedy 
výrobce připojený přímo k distribuční nebo přenosové 
soustavě a dodávající převážnou část vyrobené elektřiny do 
soustavy. V případě, že je výrobna připojena do odběrného 
místa zákazníka, jsme toho názoru, že zákazník již čerpá 
výhodu v podobě nižších odběrů ze soustavy, a tedy nižších 
plateb za užití sítí, a nemělo by tedy být takovému 
zákazníkovi poskytováno další zvýhodnění oproti ostatním 
zákazníkům v podobě „úlevy“ (neplacení) platu za rezervaci 
kapacity/příkon, jak v ustanovení v § 54 odst. 1 následně 
vymezuje vyhláška. 
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S ohledem na výše uvedené jsme názoru, že navržená 
definice vyžaduje další precizaci a zvážení všech aspektů. 
V tomto okamžiku považujeme za vhodnější řešení prozatím 
neměnit definici výrobce 1. kategorie a podrobit tuto 
problematiku důkladné analýze a stanovit jasnou koncepci na 
trhu s elektřinou. Zároveň by bylo vhodné odložit 
implementaci nebo alespoň účinnost ustanovení tak, aby 
účastníci trhu měli dostatečný prostor na adaptaci (např. 
přepojení areálových „odběrů“ přímo na soustavu apod.). 

bodu 32 (§ 53 

odst. 2) 

HKČR Navrhujeme uvést ustanovení odstavce 2 do souladu s § 48, 
případně provést revizi dalších stávajících ustanovení 
vyhlášky tak, aby byla používaná terminologie jednotná 
napříč celým právním předpisem. 

Odůvodnění: 

Již stávající platné znění vyhlášky je nekonzistentní 
v používaném pojmosloví. Navrhovaná úprava problém nijak 
neodstraňuje. I nadále zůstává zachován rozpor s § 48, kde 
je v rámci skladby cen za zajišťování distribuce elektřiny na 
hladině nízkého napětí (konkrétně v odst. 2 písm. a) bod 1.) 
stanovena cena za příkon (nikoliv cena za rezervaci 
kapacity). Rovněž v cenovém rozhodnutí Úřad vymezuje na 
hladině nízkého napětí cenu za příkon, nikoliv cenu za 
rezervaci kapacity. Obdobně Úřad postupuje v případě 
novelizačního bodu č. 33 návrhu vyhlášky, kde používá pojem 
platba za příkon, a nikoliv platba za rezervaci kapacity. 

Akceptováno. 

bodu 33 (§ 54 

odst. 1) 

HKČR Navrhujeme následující znění novelizačního bodu č. 33 (nově 
35): 

„35. V § 54 odst. 1 zní: 

„(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou 
kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo 

Neakceptováno. 

 

Předně je třeba uvést, že ERÚ nemění 

přístup oproti stávající právní úpravě a 

tudíž ani nezavádí novou úlevu pro 

samovýrobce. Úřad pouze reaguje na 
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platbu za příkon pro předávací místa výroben elektřiny ani 
pro předávací místa určená k odběru elektřiny pro 
technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru 
elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při 
odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen 
„dlouhodobá odstávka“). Do dlouhodobé odstávky se 
nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, 
maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru 
od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí 
výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé 
odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před 
přifázováním generátoru k soustavě. Je-li výrobna připojena 

k distribuční soustavě prostřednictvím odběrného místa 
zákazníka, zákazník sjednává rezervaci kapacity nebo 
rezervovaný příkon pro takové odběrné místo a hradí 
platbu za rezervaci kapacity nebo platbu za příkon.“. 

Odůvodnění: 

V souvislosti s decentralizací energetiky Energetický 
regulační úřad deklaroval potřebu řešit nerovné postavení 
uživatelů sítě. V této souvislosti dokonce úřad avizoval záměr 
zavést speciální tarif pro „samovýrobce“, kteří využívají 
distribučního systému na úkor ostatních odběratelů. 
Předloženým návrhem úpravy ustanovení § 54 odst. 1 však 
úřad postupuje v rozporu s těmito deklarovanými záměry a 
zavádí další úlevu pro určitou skupinu uživatelů sítě. Zákazník 
s připojenou výrobnou již čerpá určitý benefit v podobě 
snížení odběru ze soustavy, a tedy nižší celkové platby za 
užití sítě a není nijak opodstatněné poskytovat takovému 
zákazníkovi další dodatečnou úlevu formou osvobození od 
stálé platby za službu soustavy (tj. za rezervaci 
kapacity/příkon). 

nejasnou interpretaci právní úpravy, 

která vznikla u výrobců připojených na 

hladině NN v souvislosti se změnou 

terminologie plateb.  

Co se týče tvrzeného benefitu v podobě 

snížení odběru ze soustavy, to u 

výrobců první kategorie neplatí, neboť 

se jedná o výrobce, kteří téměř 

veškerou vyrobenou energii dodávají 

do sítě. Úřad tak příliš nechápe 

argumentaci uvedenou v odůvodnění. 

Co se týče samotné dikce navrženého 

doplnění, považujeme jej taktéž za 

velmi nejasné, nicméně pokud je 

zákazníkem a výrobcem jedna osoba, 

postupuje se dle pravidel určených pro 

kategorizaci výrobců a pokud se 

nejedná o tutéž osobu, je zřejmé, že 

zákazník nemůže být osvobozen od 

žádných plateb, neboť pokud sám není 

výrobcem, nemůže být ani výrobcem 

první kategorie. 

 

bodu 34 (§ 56 HKČR Navrhujeme následující znění novelizačního bodu č. 34 (nově Vysvětleno. Po dohodě 
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odst. 1 až 4)  36): 

„V § 56 odstavce 1 až 4 znějí: 

„(1) V případě neoprávněného odběru elektřiny předává 
dodavatel provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, 
ke které jsou připojena odběrná místa, u kterých je 
požadováno přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny, 
žádost o přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny, a to 
nejpozději 5 pracovních dní přede dnem přerušení nebo 
ukončení dodávek elektřiny. 

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy informuje po obdržení žádosti podle odstavce 1 
nebo v případě neoprávněného přenosu nebo distribuce 
elektřiny prostřednictvím operátora trhu registrované 
účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu 
zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za 
odchylku u odběrných míst, u kterých z nich dojde k přerušení 
dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny přede dnem 
přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny. 

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy 
provede přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny do 2 
pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti o přerušení 
nebo ukončení dodávek elektřiny. Není-li v případě 
odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního 
zřetele možné provést přerušení nebo ukončení dodávek 
elektřiny ve lhůtě podle věty první, informuje provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy o této skutečnosti 
dodavatele, který žádal o přerušení nebo ukončení dodávek 
elektřiny, a provede přerušení nebo ukončení dodávek 
elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu 
uvedeného v žádosti. Provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy neprovede přerušení nebo ukončení 

s navrhovatelem neakceptováno. 
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dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení 
nebo ukončení dodávek elektřiny v případě, že je v 
informačním systému operátora trhu registrována změna 
dodavatele se začátkem účinnosti do 5 pracovních dnů 
včetně po požadovaném termínu přerušení nebo ukončení 
dodávek elektřiny. 

(4) V případě přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny na 
základě žádosti podle odstavce 1 nebo z důvodu 
neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněného přenosu 
nebo neoprávněné distribuce elektřiny informuje provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané 
odběrné místo připojeno, o této skutečnosti nejpozději 
následující pracovní den po přerušení nebo ukončení 
dodávek elektřiny prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří 
mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo 
vlastní odpovědnost za odchylku v tomto odběrném místě. V 
případě, že při přerušení dodávek elektřiny rovněž dochází k 
demontáži měřicího zařízení, zasílá provozovatel přenosové 
nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo 
připojeno, operátorovi trhu a dodavateli elektřiny, který 
podal žádost o přerušení nebo ukončení dodávek 
elektřiny rovněž odečet spotřeby ke dni přerušení nebo 
ukončení dodávek elektřiny za dané odběrné místo. Odečet 
je v případě odběrných míst vybavených měřením typu A, B 
nebo M zasílán v termínech uvedených v § 19 až 22 a v 
případě odběrných míst vybavených měřením typu C v 
termínech uvedených v § 41 odst. 2.“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme ve vyhlášce upravit podrobněji proces pro 
ukončení dodávky elektřiny s demontáží elektroměru, a tím 
zajistit sjednocení Pravidel trhu s elektřinou s Pravidly trhu s 
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plynem a zvýšení transparentnosti procesů pro všechny 
účastníky trhu s elektřinou. Proces ukončování dodávek 
elektřiny s demontáží elektroměru není ve stávajícím znění 
vyhlášky náležitě popsán, v praxi se proto vyskytují 
nejasnosti, jak by mělo v těchto případech postupovat. 

Obecná 

zásadní 

připomínka 

SPČR Předložený návrh vyhlášky neodstraňuje stávající problém 
s používanými pojmy „odběrné místo“, „předávací místo“ a 
„místo připojení“ a zachovává, resp. v řadě případů dokonce 
prohlubuje nekonzistentnost v jejich užití, obsahovém 
významu a praktické aplikaci pro fungování trhu s elektřinou, 
a to nejen v rámci vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, ale 
následně v dalších prováděcích předpisech vydávaných 
Úřadem k zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „energetický zákon“). V důsledku toho se 
pak prohlubuje nejasnost výkladu a praktické aplikace 
pravidel a právní nejistota účastníků trhu s elektřinou, a to 
v řadě oblastí v rámci trhu.  

Za nejvíce problematický považujeme pojem předávací místo, 
který je v některých případech aplikován ve vztahu ke 
konkrétnímu fyzickému místu a v jiných případech ve vztahu k 
„oblasti“ analogicky jako odběrné místo. V praxi pak 
s ohledem na slučování rolí účastníků trhu v jedné osobě 
(zákazník/výrobce) nastává situace, kdy odběrné a předávací 
místo splývají v jedno, byť v definici předávacího místa je 
odběrné místo explicitně vyloučeno. Navíc chybí jednoznačné 
provázání předávacího místa s místem připojení podle 
vyhlášky č. 16/2016 Sb. Dopady tohoto „právního a 
pojmoslovného chaosu“ jsou zřejmé na řadě procesů. 

Explicitně se jedná zejména o problém účtování regulovaných 
plateb a sjednávání technických parametrů pro tyto platby. 
Např. sjednávání rezervace kapacity, které se uskutečňuje ve 
vztahu k předávacímu nebo odběrnému místu. Problém 

Neakceptováno. 

 

Nejedná se o připomínku, ale 

konstatování faktu. ERÚ chápe 

stanovisko HK ČR a v zásadě s ním 

není v rozporu. Bohužel stávající 

právní úprava na zákonné úrovni 

neposkytuje dostatečný prostor pro 

jednoduchou úpravu v rámci této 

vyhlášky. ERÚ chápe problém jako 

komplexní záležitost a nelze ho řešit 

pouze minoritními úpravami. V rámci 

prvotních analýz předpokládá, že řešení 

této situace se dotkne minimálně 

zákona POZE (možná EZ), vyhlášky o 

Pravidlech trhu s elektřinou, vyhlášky 

o měření, vyhlášky o připojení 

k elektrizační soustavě a cenových 

rozhodnutí ERÚ. S ohledem na rozsah 

potřebných změn a nemožnosti ovlivnit 

některé z výše uvedených právních 

předpisů považuje ERÚ za vhodné 

v úvodu tohoto roku analyzovat 

komplexně celý problém a pokusit se 

navrhnout komplexnější změnu pro 

všechny výše uvedené předpisy. Pokud 

bude nalezena schůdná cesta, tak 
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nastává zejména v případě odběrných míst s více místy 
připojení na různých napěťových hladinách, kdy by při 
zachování stávajícího jazykového výkladu vyhlášky resp. 
cenového rozhodnutí měla být sjednána rezervace kapacity 
za odběrné místo jako celek a tedy by nebyl respektován fakt, 
že cena za rezervaci kapacity je pro různé napěťové hladiny 
různá.  

Negativní dopad nejasného výkladu a provázání těchto pojmů 
je zřejmý také při účtování plateb účastníkům trhu podle 
zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve 
vztahu k rezervovanému příkonu, kdy uvedený zákon 
explicitně hovoří o rezervovaném příkonu v předávacím 
místě, avšak vyhláška o připojení vymezuje rezervovaný 
příkon v místě připojení bez další vazby na předávací místo.  
V cenovém rozhodnutí jsou pak pro účely účtování „příspěvku 
na podporované zdroje“ užívány bez jakékoliv další definice a 
vazby pojmy hlavní a záložní vedení. Užívání různého 
pojmosloví vytváří právní nejistotu, za co vlastně účastník trhu 
s elektřinou hradí stanovené ceny. Takový postup představuje 
další riziko potenciálních soudních sporů mezi účastníky trhu 
s elektřinou o oprávněnosti hradit konkrétní ceny. 

Problém nastává rovněž s registrací takových míst v systému 
operátora trhu a navazujících procesech realizovaných 
v systému operátora nebo jeho prostřednictvím (zasílání dat 
z měření, zasílání podkladů pro fakturaci atd.), ale i v dalších 
oblastech. Upozorňujeme na to, že stávající praxe je 
v rozporu s platnou i navrhovanou úpravou Pravidel trhu 
s elektřinou a tato úprava si vynutí změnu v přístupu 
k registracím provozovatelů soustav. Začnou-li provozovatelé 
soustav plně respektovat všechna ustanovení vyhlášky 
v oblasti registrace, musí dojít k odregistrování již 
zaregistrovaných EANů a povede to k problémům při 

reagovat v rámci komplexní změny 

všech výše uvedených předpisů. Je 

totiž nezbytné konstatovat, že tato 

změna nesmí vést k rozpadu systému 

plateb za POZE. 
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předávání údajů potřebných k fakturaci pro takováto místa. 
Zároveň s politováním konstatujeme, že v rámci vyhlášky 
nejen že postrádáme snahu danou problematiku vyjasnit, ale 
naopak ještě dochází ke komplikaci situace tím, že kromě již 
dosavadní zavedené praxe registrace předávacích míst se 
nově, a to pouze v případě nových připojení výroben, zavádí 
registrace míst připojení (viz konkrétní připomínka č. 1). 

Jsme si vědomi, že situace by měla být řešena primárně na 
úrovni primární legislativy, která by měla reagovat na vývoj 
trhu s elektřinou, změněné role účastníků trhu (kumulace rolí 
zákazníka/výrobce, nové role) a s tím jednoznačně vymezit 
pojmy již na úrovni primární legislativy. Nicméně 
doporučujeme alespoň v rámci stávajícího zákonem 
vymezeného rámce sjednotit aplikaci těchto pojmů v 
pravidlech pro fungování trhu s elektřinou, účtování 
regulovaných plateb apod., a jednoznačně vzájemně 
vymezit/provázat tyto pojmy a jejich užití v celém legislativním 
rámci. 

bodu 2 (§ 17 

odst. 2) 

SPČR Doporučujeme v odst. 2 v první větě slova „místo připojení“ 
nahradit slovy „předávací místo“. 

Návrh na promítnutí připomínky do textu vyhlášky 

Novelizační bod 2 zní: 

„2. V § 17 odstavce 2 a 3 znějí: 

„(2) Nové předávací místo připojení výrobny elektřiny s 
elektrizační soustavou, ve které je uskutečňována dodávka i 
odběr elektřiny, zaregistruje provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro 
odběr elektřiny. Již registrované předávací místo výrobny 
elektřiny s elektrizační soustavou, ve kterém je 
uskutečňována dodávka i odběr elektřiny, zaregistruje 
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť pro 

Akceptováno jinak. 
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dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny podle věty první 
pouze na žádost výrobce elektřiny.  

(3) Odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna 
elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, 
provozovatel distribuční soustavy registruje jako odběrné 
místo zákazníka s příznakem výroba do 10 kW, které je 
vybaveno průběhovým měřením výrobny elektřiny, a operátor 
trhu o této skutečnosti neprodleně informuje dotčeného 
dodavatele a subjekt zúčtování. Pokud se zákazník 
provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického 
zákona stane výrobcem elektřiny, oznámí tuto skutečnost 
neprodleně provozovateli přenosové nebo distribuční 
soustavy, který provede registraci zvlášť pro dodávku 
elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny.“.“. 

Odůvodnění: 

V souladu s dosavadní právní úpravou jsou v systému 
operátora trhu registrována předávací místa výroben 
elektřiny. Úřadem navrhovaná úprava zavádí vyšší granularitu 
v rámci registrace odběrných a předávacích míst a 
představuje tak další nejednotnost a nesystematičnost přístup 
k problematice nejen vlastní registrace, ale rovněž 
k navazujícím procesům, které se nad registrovanými místy 
v IS OTE uskutečňují (jako např. zasílání/příjem dat z měření 
a podkladů pro fakturaci mezi účastníky trhu s elektřinou, dále 
zúčtování odchylek…), a tedy prohlubuje problém uvedený 
výše v rámci obecné připomínky. Navržený přístup je 
nekoncepční i s ohledem na skutečnost, že úprava 
nepředpokládá jakékoliv sjednocení přístupu k problematice 
registrace výroben v systému operátora trhu v budoucnu. 
Navržená úprava tak pouze zhorší dosavadní situaci na trhu 
s elektřinou a zvýší nekonzistentnost právní úpravy pro jeho 
fungování. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAJUGR2WP)



31 
 

31 
 

Jsme zároveň toho názoru, že navržená úprava v případě 
nových registrací není v této podobě zcela v souladu 
s energetickým zákonem, který zmocňuje Úřad ke stanovení 
postupů pro registraci odběrných a předávacích míst, nikoliv 
míst připojení.  
Zároveň upozorňujeme, že návrh na změnu uvedený v rámci 
této připomínky představuje pouze jednu dílčí úpravu. Pro 
odstranění problému uvedeného výše v rámci obecné 
připomínky je nezbytná revize řady ustanovení vyhlášky o 
Pravidlech trhu s elektřinou! 

bodům 3 a 4 (§ 

17 odst. 5 a 6) 

SPČR Doporučujeme upravit, jakým způsobem se v systému 
operátora trhu pracuje s příznaky u předávacích míst (tj. u 
výroben nebo distribučních soustav). 

Odůvodnění 

V systému operátora trhu jsou registrována nejen odběrná 
místa zákazníků, ale rovněž předávací místa výroben 
elektřiny nebo distribučních soustav. I pro tyto případy by 
mělo být legislativně upraveno, zda a případně jakým 
způsobem se užívá příznaků pro identifikaci stavů v těchto 
místech. V opačném případě vyvolává právní úprava nejistotu 
pro dotčené účastníky trhu, jak se s těmito místy 
v následných procesech pracuje. 

Neakceptováno. 

 
Zavedení předmětných statusů úzce souvisí 

se zákonnou povinností registrace 
odběrných a předávacích míst. Ovšem 

s ohledem na nejasnosti ve výkladu 

odběrných a předávacích míst byly 
předmětné statusy zavedeny primárně pro 

odběrné místa, a to na žádost 

provozovatelů distribučních soustav. 
 

Bohužel stávající právní úprava na 

zákonné úrovni neposkytuje dostatečný 

prostor pro jednoduchou úpravu v rámci 
této vyhlášky. ERÚ chápe problém jako 

komplexní záležitost. V rámci prvotních 

analýz předpokládá, že řešení celé situace 
(definiční vyjasnění pojmu odběrných a 

předávacích míst) se dotkne minimálně 

zákona POZE (možná EZ), vyhlášky o 
Pravidlech trhu s elektřinou, vyhlášky o 

měření, vyhlášky o připojení k elektrizační 

soustavě a cenových rozhodnutí ERÚ. 

S ohledem na rozsah potřebných změn a 
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nemožnosti ovlivnit některé z výše 
uvedených právních předpisů považuje 

ERÚ za vhodné v úvodu tohoto roku 

analyzovat komplexně celý problém a 

pokusit se navrhnout komplexnější změnu 
pro všechny výše uvedené předpisy. Pokud 

bude nalezena schůdná cesta, tak reagovat 

v rámci komplexní změny všech výše 
uvedených předpisů. Je totiž nezbytné 

konstatovat, že tato změna nesmí vést 

k rozpadu systému plateb za POZE. 

bodu 5 (§ 17 

odst. 7)   

SPČR Ve vazbě na zrušení druhé věty v odst. 7 doporučujeme 
v rámci vyhlášky vymezit, co se s takovým odběrným nebo 
předávacím místem následně děje ve vazbě na povinnost 
účastníka trhu podle § 22 odst. 2 energetického zákona řešit 
odpovědnost za odchylku. 

Odůvodnění 

V případě zrušení druhé věty, podle které operátor trhu zrušil 
přiřazení dodavatele k odběrnému nebo předávacímu místu a 
tedy s takovým místem mělo být nakládáno jako s místem 
s neoprávněným odběrem, nebude zřejmé, jak se s takovým 
místem následně bude zacházet, zda budou na něj 
aplikovány postupy jako při neoprávněném odběru, anebo 
bude nastupovat řešení dodávky poslední instance. 

Neakceptováno. 
 

Na základě stávající právní úpravy 

operátor trhu v případě, že došlo ke zrušení 
subjektu  zúčtování v odběrném místě 

zákazníka, zrušil též přiřazení dodavatele u 

předmětného odběrného místa bez ohledu 
na uzavřené smlouvy (tedy i za situace, 

kdy měl zákazník s dodavatelem platnou 

smlouvu) a automaticky evidoval odběrné 
místo, jako místo v němž dochází 

k neoprávněnému odběru, aniž by pro to 

však skutečně existovaly zákonné důvody, 

či i v případě, že dle zákonných ustanovení 
mělo být odběrné místo přiřazeno 

k dodavateli poslední instance. 

Navržená právní úprava by umožňovala 
obdobně nesprávný postup, neboť 

přiřazení odběrného místa pod dodavatele 

poslední instance nemůže probíhat takto 
automaticky, ale vždy musí být 

individuálně zkoumány zákonné důvody 

pro zahájení tohoto procesu. To samé platí 

pro neoprávněný odběr, jehož právní 
rámec taktéž vymezuje energetický zákon. 
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Nastavení jakéhokoliv automatického 
pravidla pro přiřazení odběrného místa 

v souvislosti s neexistencí subjektu 

zúčtování by tak bylo chybné. Po dlouhé 

úvaze Úřad dospěl k názoru, že již sám 
zákon poskytuje dostatečný rámec pro 

volbu postupu v konkrétním případě a je 

vždy nutné posoudit situaci individuálně 
ve světle zákonných ustanovení. 

§ 47 SPČR Doporučujeme za bod 23 vložit nové body 24 a 25, které 
znějí: 

„24. Název § 24 zní: 

„Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí 
odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních 

korporací a převodu závodu nebo jeho části“. 

25. V § 47 odst. 1 první věta zní: 

„V případě, že v souvislosti s přeměnou obchodní korporace 
nebo převodem závodu nebo jeho části dochází ke změně 
subjektu zúčtování nebo ke změně dodavatele na odběrných 
a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou (dále jen 
„hromadný převod odběrných a předávacích míst“), podává 
subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná 
a předávací místa účastníků trhu s elektřinou převedena, 
žádost o hromadný převod odběrných a předávacích míst 
operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému.“.“ 

Dosavadní body 24 až 50 se označují jako 26 až 52. 

Odůvodnění 

Stávající znění § 47 neřeší zcela problematiku akvizic na trhu 
s elektřinou a s tím souvisejících procesů. Ustanovení § 47 
dopadá pouze na přeměny obchodních korporací, přitom na 
trhu budou převládat spíše převody obchodních závodů 

Akceptováno. 
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obchodníků s elektřinou nebo třeba i jen částí jejich 
obchodních závodů (tj. prodej zákaznického portfolia). To ale 
z hlediska zákona není přeměna obchodní korporace. 
Doporučujeme proto, aby působnost § 47 byla rozšířena i na 
případy, kdy má dojít k převodu OPM v souvislosti s 
převodem obchodního závodu, který zahrnuje práva a 
závazky související s dodávkou elektřiny do odběrných míst, 
neboť není odůvodněné, aby v takových případech bylo 
postupováno odlišně než v případě přeměn obchodních 
korporací. Podávání individuálních žádostí o změnu 
dodavatele elektřiny/subjektu zúčtování pro jednotlivá 
odběrná nebo předávací místa účastníků trhu by v takovém 
případě představovalo neúměrnou zátěž na straně dotčených 
stran. 

bodu 31 (§ 53 

odst. 1)  

SPČR 
Návrh na úpravu 

Doporučujeme buď zcela zrušit novelizační bod, anebo 
alespoň precizovat ustanovení tak, aby úprava zohlednila 
možné způsoby zapojení výroben elektřiny, včetně výroben 
elektřiny vnořených do výrobny. 

Odůvodnění 

Ustanovení nezohledňuje správně bilanci toků v daném 
předávacím místě (zejména může poškodit výrobny, do níž je 
zapojena výrobna elektřiny, neboť zohledňuje pouze 
spotřebu, včetně spotřeby vnořené výrobny, ale již 
nezohledňuje tok z vnořené výrobny přes danou výrobnu do 
soustavy). 
Jsme si vědomi toho, že je nezbytné zamezit nesprávnému 
užívání případných odlišných přístupů v platbách 
stanovených pro „systémové“ výrobce, tedy výrobce, kteří 
primárně elektřinu vyrábí a dodávají do elektrizační soustavy 
za účelem zajištění dodávek uživatelům sítí. Nicméně 

Akceptováno. 
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navržená úprava např. nezohledňuje správně možné způsoby 
zapojení a bude tak vytvářet nerovné postavení na trhu, 
ačkoliv výrobna s vnořenou výrobnou se jako celek může jevit 
jako „systémová“ výrobna a tedy výrobce 1. kategorie, 
z hlediska navržené úpravy může nastat situace, kdy výrobna 
přímo připojená k soustavě se díky odběru vnořené výrobny 
stane výrobcem 2. kategorie (bez zohlednění vyrobené a 
dodávané energie z vnořené výrobny do soustavy).  
Dále jak sám Úřad uvádí v odůvodnění navržené úpravy, 
výrobcem 1. kategorie by měl být ten, který vykonává činnost 
především za účelem dodávky do elektrizační soustavy, tedy 
výrobce připojený přímo k distribuční nebo přenosové 
soustavě a dodávající převážnou část vyrobené elektřiny do 
soustavy. V případě, že je výrobna připojena do odběrného 
místa zákazníka, jsme toho názoru, že zákazník již čerpá 
výhodu v podobě nižších odběrů ze soustavy a tedy nižších 
plateb za užití sítí, a nemělo by tedy být takovému 
zákazníkovi poskytováno další zvýhodnění oproti ostatním 
zákazníkům v podobě „úlevy“ (neplacení) platu za rezervaci 
kapacity/příkon, jak v ustanovení v § 54 odst. 1 následně 
vymezuje vyhláška. 
S ohledem na výše uvedené jsme názoru, že navržená 
definice vyžaduje další precizaci a zvážení všech aspektů. 
V tomto okamžiku považujeme za vhodnější řešení prozatím 
neměnit definici výrobce 1. kategorie a podrobit tuto 
problematiku důkladné analýze a stanovit jasnou koncepci na 
trhu s elektřinou. Zároveň by bylo vhodné odložit 
implementaci nebo alespoň účinnost ustanovení tak, aby 
účastníci trhu měli dostatečný prostor na adaptaci (např. 
přepojení areálových „odběrů“ přímo na soustavu apod.). 

bodu 32 (§ 53 

odst. 2)  

SPČR Doporučujeme uvést ustanovení odstavce 2 do souladu s § 
48, případně provést revizi dalších stávajících ustanovení 

Akceptováno. 
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vyhlášky tak, aby byla používaná terminologie jednotná 
napříč celým právním předpisem. 

Odůvodnění 

Již stávající platné znění vyhlášky je nekonzistentní 
v používaném pojmosloví. Navrhovaná úprava problém nijak 
neodstraňuje. I nadále zůstává zachován rozpor s § 48, kde 
je v rámci skladby cen za zajišťování distribuce elektřiny na 
hladině nízkého napětí (konkrétně v odst. 2 písm. a) bod 1.) 
stanovena cena za příkon (nikoliv cena za rezervaci 
kapacity). Rovněž v cenovém rozhodnutí Úřad vymezuje na 
hladině nízkého napětí cenu za příkon, nikoliv cenu za 
rezervaci kapacity. Obdobně Úřad postupuje v případě 
novelizačního bodu č. 33 návrhu vyhlášky, kde používá pojem 
platba za příkon a nikoliv platba za rezervaci kapacity. 

bodu 33 (§ 54 

odst. 1) 

SPČR Doporučujeme následující znění novelizačního bodu č. 33 
(nově 35): 

„35. V § 54 odst. 1 zní: 

„„(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou 
kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo 
platbu za příkon pro předávací místa výroben elektřiny ani 
pro předávací místa určená k odběru elektřiny pro 
technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru 
elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při 
odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen 
„dlouhodobá odstávka“). Do dlouhodobé odstávky se 
nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, 
maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru 
od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí 
výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé 
odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před 
přifázováním generátoru k soustavě. Je-li výrobna připojena 

Neakceptováno. 

 

Předně je třeba uvést, že ERÚ nemění 

přístup oproti stávající právní úpravě a 

tudíž ani nezavádí novou úlevu pro 

samovýrobce. Úřad pouze reaguje na 

nejasnou interpretaci právní úpravy, 

která vznikla u výrobců připojených na 

hladině NN v souvislosti se změnou 

terminologie plateb.  

Co se týče tvrzeného benefitu v podobě 

snížení odběru ze soustavy, to u 

výrobců první kategorie neplatí, neboť 

se jedná o výrobce, kteří téměř 

veškerou vyrobenou energii dodávají 

do sítě. Úřad tak příliš nechápe 

argumentaci uvedenou v odůvodnění. 
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k distribuční soustavě prostřednictvím odběrného místa 
zákazníka, zákazník sjednává rezervaci kapacity nebo 
rezervovaný příkon pro takové odběrné místo a hradí 
platbu za rezervaci kapacity nebo platbu za příkon.“.“ 

Odůvodnění 

V souvislosti s decentralizací energetiky Energetický 
regulační úřad deklaroval potřebu řešit nerovné postavení 
uživatelů sítě. V této souvislosti dokonce úřad avizoval záměr 
zavést speciální tarif pro „samovýrobce“, kteří využívají 
distribučního systému na úkor ostatních odběratelů. 
Předloženým návrhem úpravy ustanovení § 54 odst. 1 však 
úřad postupuje v rozporu s těmito deklarovanými záměry a 
zavádí další úlevu pro určitou skupinu uživatelů sítě. Zákazník 
s připojenou výrobnou již čerpá určitý benefit v podobě 
snížení odběru ze soustavy a tedy nižší celkové platby za 
užití sítě a není nijak opodstatněné poskytovat takovému 
zákazníkovi další dodatečnou úlevu formou osvobození od 
stálé platby za službu soustavy (tj. za rezervaci 
kapacity/příkon). 

Co se týče samotné dikce navrženého 

doplnění, považujeme jej taktéž za 

velmi nejasné, nicméně pokud je 

zákazníkem a výrobcem jedna osoba, 

postupuje se dle pravidel určených pro 

kategorizaci výrobců a pokud se 

nejedná o tutéž osobu, je zřejmé, že 

zákazník nemůže být osvobozen od 

žádných plateb, neboť pokud sám není 

výrobcem, nemůže být ani výrobcem 

první kategorie. 

§ 56 odst. 1 až 

4 

SPČR Navrhujeme upravit znění § 56 odst. 1 až 4 následovně: 
 
„(1) V případě neoprávněného odběru elektřiny předává 
dodavatel provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, 
ke které jsou připojena odběrná místa, u kterých je 
požadováno přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny, 
žádost o přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny, a to 
nejpozději 5 pracovních dní přede dnem přerušení nebo 
ukončení dodávek elektřiny. 
 
(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy informuje po obdržení žádosti podle odstavce 1 
nebo v případě neoprávněného přenosu nebo distribuce 

Vysvětleno. Po dohodě 

s navrhovatelem neakceptováno. Okomentoval(a): [PŠ_ERU1]: Nechat si ještě potvrdit. 
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elektřiny prostřednictvím operátora trhu registrované 
účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu 
zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za 
odchylku u odběrných míst, u kterých z nich dojde k přerušení 
dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny přede dnem 
přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny. 
 
(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy 
provede přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny do 2 
pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti o přerušení 
nebo ukončení dodávek elektřiny. Není-li v případě 
odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního 
zřetele možné provést přerušení nebo ukončení dodávek 
elektřiny ve lhůtě podle věty první, informuje provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy o této skutečnosti 
dodavatele, který žádal o přerušení nebo ukončení dodávek 
elektřiny, a provede přerušení nebo ukončení dodávek 
elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu 
uvedeného v žádosti. Provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy neprovede přerušení nebo ukončení 
dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení 
nebo ukončení dodávek elektřiny v případě, že je v 
informačním systému operátora trhu registrována změna 
dodavatele se začátkem účinnosti do 5 pracovních dnů 
včetně po požadovaném termínu přerušení nebo ukončení 
dodávek elektřiny. 
 
(4) V případě přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny na 
základě žádosti podle odstavce 1 nebo z důvodu 
neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněného přenosu 
nebo neoprávněné distribuce elektřiny informuje provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané 
odběrné místo připojeno, o této skutečnosti nejpozději 
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následující pracovní den po přerušení nebo ukončení 
dodávek elektřiny prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří 
mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo 
vlastní odpovědnost za odchylku v tomto odběrném místě. V 
případě, že při přerušení dodávek elektřiny rovněž dochází k 
demontáži měřicího zařízení, zasílá provozovatel přenosové 
nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo 
připojeno, operátorovi trhu a dodavateli elektřiny, který 
podal žádost o přerušení nebo ukončení dodávek 
elektřiny rovněž odečet spotřeby ke dni přerušení nebo 
ukončení dodávek elektřiny za dané odběrné místo. Odečet 
je v případě odběrných míst vybavených měřením typu A, B 
nebo M zasílán v termínech uvedených v § 19 až 22 a v 
případě odběrných míst vybavených měřením typu C v 
termínech uvedených v § 41 odst. 2.“ 
 
Odůvodnění 
Navrhujeme ve vyhlášce upravit podrobněji proces pro ukončení dodávky 
elektřiny s demontáží elektroměru, a tím zajistit sjednocení Pravidel trhu 
s elektřinou s Pravidly trhu s plynem a zvýšení transparentnosti procesů 
pro všechny účastníky trhu s elektřinou. Proces ukončování dodávek 
elektřiny s demontáží elektroměru není ve stávajícím znění vyhlášky 
náležitě popsán, v praxi se proto vyskytují nejasnosti, jak by mělo v těchto 
případech postupovat. 

 

Doporučující připomínky 

 

K Resort Připomínky Vypořádání 

čl. I bodu 4 (§ 

17 odst. 5 písm. 

c)) 

MSP Aby textace písmena c) korespondovala s úvodní částí 
odstavce 5, doporučujeme nahradit slova „kdy odběrné místo 
není osazeno“ slovy „neosazení odběrného místa“. 

Akceptováno. 

§ 17 odst. 6 MSP V navrhovaném znění nově vkládaného ustanovení se Akceptováno. 
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vyskytuje větší množství nepřesností, které doporučujeme 
zhojit následujícím způsobem: 

 sjednotit terminologii ohledně statusů – přidělení, nebo 
přiřazení; 

 nahradit slova „od data změny stavu odběrného místa“ 
slovy „ode dne, kdy k této změně došlo“; 

 nahradit slova „budou v informačním systému 
operátora trhu u odběrného místa odstraněny“ slovy 
„odstraní provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy z informačního systému operátora trhu u 
odběrného místa“; 

 nahradit slova „od počátku“ slovy „ode dne“; 

 vložit za slova „O změně statusu“ slova „odběrného 
místa“; 

 nahradit slova „po obnovení dodávek“ slovy „po dni, 
kdy byly obnoveny dodávky“. 

 

čl. I bodům 6 a 

50 (§ 17 odst. 9 

a příloha č. 21) 

MSP Vzhledem k tomu, že je v úvodní větě novelizované vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., zavedena pro Energetický regulační úřad 
zkratka „Úřad“, doporučujeme zde nahradit slova 
„Energetického regulačního úřadu“ slovem „Úřadu“. 

Akceptováno. 

čl. I bodu 10 (§ 

20 odst. 1 písm. 

b)) 

MSP Doporučujeme nahradit slova „bodě 5“ slovy „bodě 4“, jelikož 
v důsledku přečíslování provedeného předchozím 
novelizačním bodem 9 se nově jedná o bod 4, nikoli 5. 

Akceptováno. 

čl. I bodu 11 (§ 

22 odst. 2 písm. 

c)) 

MSP Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „kdy se jedná 
o předběžnou hodnotu,“. 

Akceptováno. 

čl. I bodům 13, MSP Konstatujeme, že není zřejmé, z jakého důvodu je pro týž Akceptováno. 
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14 a 16 (§ 34 

odst. 4 písm. b) 

a g) a § 35 odst. 

6) 

smluvní typ jednou užíváno označení formou odkazu 
„smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona“ a jindy 
plný název „smlouva o sdružených službách dodávky 
elektřiny“. Doporučujeme sjednocení přístupu. 

čl. I bodu 22 (§ 

43 odst. 2 písm. 

d)) 

MSP S ohledem na to, že byla definice rámcové smlouvy, včetně 
zavedení legislativní zkratky, přenesena prostřednictvím 
novelizačního bodu 13 do § 34 odst. 4 písm. b) novelizované 
vyhlášky, je nadbytečné, aby výčet definičních znaků této 
smlouvy zůstával zachován také  
v § 43 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 408/2015 Sb., pročež 
doporučujeme dosavadní znění tohoto ustanovení nahradit 
např. takto: „d) jako rámcová smlouva.“. 

Neakceptováno. 

 

Připomínka je správná, legislativní 

zkratka je zavedena, nicméně na tomto 

místě vyhlášky je stanoven výčet vážící 

se zejména k tomu, pro jaký rozsah 

odběrných míst jsou smlouvy 

zachovány, proto pro větší přehlednost 

výčtu považjeme za vhodné uvést na 

tomto místě celý opis definičních 

znaků. 

čl. I bodům 28, 

29, 36 a 47 (§ 

50 odst. 4, § 51 

odst. 4, § 57 

odst. 2 a 

příloha č. 8) 

MSP Upozorňujeme, že podle čl. 56 odst. 1, čl. 57 odst. 3 a čl. 58 
odst. 5 a 7 Legislativních pravidel vlády by v těchto bodech 
nemělo být užíváno slova „slovo“, nýbrž slova „text“, protože 
se zde jedná o texty neobsahující žádné slovo. 

Akceptováno. 

 

 

čl. I bodům 37 

a 39 (§ 58 odst. 

1 a 3) 

MSP V těchto ustanoveních předkladatel navrhuje užití nového 
pojmu „možnost dodávat elektřinu“, který však novelizovaná 
vyhláška č. 480/2015 Sb., nezná. Pokud je tedy zavedení 
tohoto pojmu skutečně nezbytné, konstatujeme, že musí být 
do předkládaného návrhu novely doplněna taktéž jeho 
definice, jakož i vysvětlení, v čem se liší od pojmu „oprávnění 
dodávat elektřinu“, který novelizovaná vyhláška naopak 
užívá. 

Neakceptováno. 

 

Nejedná se o zavedení pojmu 

vyhláškou, tento pojem je převzat 

z energetického zákona, který v ust. § 

12a odst. 3 stanoví (ve vztahu 

k povinnosti dodávat jako dodavatel 

poslední instance) dodavatelům 

elektřiny nebo plynu, kteří pozbyli 

oprávnění nebo možnost dodávat 

elektřinu nebo plyn nebo nemají 
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zajištěnou službu distribuční soustavy, 

povinnost informovat operátora trhu. 

čl. I bodu 45 

(příloha č. 5 

odst. 4) 

MSP V zájmu terminologické jednotnosti doporučujeme vložit za 
slova „registrována v“ opomenuté slovo „informačním“. 

Akceptováno. 

 

čl. I bodům 48 

a 49 (přílohy 

č.11, 12 a 17) 

MSP a) S odkazem na § 77 odst. 1 občanského zákoníku 
doporučujeme z textu předmětných příloh vypustit slova „a 
příjmení“, „, příjmení“ a „příjmení a“, jelikož tato jsou již 
implicitně obsažena v pojmu „jméno“. 

b) Upozorňujeme, že tyto dva body nejsou graficky uzavřeny, 
pročež na jejich konci doporučujeme doplnit uvozovky nahoře 
a tečku. 

Neakceptováno. 

 

Citované ustnaovení NOZ stanoví 

definici pojmu „jméno člověka“, 

kterým se rozumí jeho osobní jméno, 

příjmení a jeho další jména a rodné 

příjmení.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o 

formulářový text, kde má být vyplněno 

skutečně pouze jméno a příjmení, 

považujeme za vhodné ponechat 

v navržené podobě. 

obecná 

připomínka 

KOM Požadujeme nicméně do výčtu dotčených předpisů EU 
v příslušné části odůvodnění doplnit směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o 
opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do 
infrastruktury, která je jako jediná ve vyhlášce o Pravidlech 
trhu s elektřinou transponována. Žádáme proto upravit 
odůvodnění. 

Akceptováno. 

čl. I MMR V úvodní části textu bodu 26 doporučujeme text „odst.“ nahradit 

slovem „odstavec“. 
Akceptováno. 

čl. I bodu 30 MMR Doporučujeme bod 30 uvést v tomto znění: „30. V § 52 odst. 
4 větě druhé se slova „osmdesáti pěti procent“ zrušují.“. 
Uvedení slov „sta procent“ u provozovatelem distribuční 
soustavy odhadovaného množství měsíčního odběru 
zákazníků připojených k regionální distribuční soustavě 

Neakceptováno. 

 

V rámci konzultačního procesu 

s regulovanými subjekty bylo 

dohodnuto, že se z důvodu opatrnosti 

tato hodnota ponechá, přestože je 
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považujeme za nadbytečné. v textu nadbytečná a jazykově by po 

jejím odstanění nedošlo ke změně 

významu textu. Ve vyhlášce se pracuje 

s různými procentními hodnotami, 

přičemž historicky se zálohové platby 

přepočítávaly poměrně na 85 procent a 

v současnosti má být hrazeno v plné 

výši. Z důvodu případného předejití 

interpretačním problémům požadujeme 

za vhodné explicitně tuto hodnotu 

uvést. 

čl. I bodu 43 MMR V bodu 43 doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ 
a slova „nahrazují slovy“ nahradit slovy „nahrazuje textem“. 
Obdobně doporučujeme upravit také body 44, 46 a 47. 

Akceptováno. 

 

§ 42 odst. 5 MPO Doporučujeme ve dvou případech opravit chybný odkaz na § 
17 odst. 7. Správně má být odkaz na § 17 odst. 8. 

Akceptováno. 

 

novelizačnímu 

bodu 2 

MPO Upozorňujeme, že navržené znění odstavce 2 neodpovídá 
vyznačeným změnám v části materiálu „platné znění vyhlášky 
s vyznačenými změnami“. Doporučujeme upravit „platné 
znění vyhlášky s vyznačenými změnami“ podle znění tohoto 
novelizačního bodu. Obdobně doporučujeme provést úpravy 
„platného znění vyhlášky s vyznačenými změnami“ v rámci 
navržených změn v novelizačních bodech: 11, 13, 31, 34, 39 
a 42. 

Akceptováno. 

novelizačnímu 

bodu 4 

MPO V novém odstavci 6 se odkazuje na písmena a) až c) 
odstavce 5, jelikož ale odstavec 5 obsahuje pouze písmena 
a) až c), doporučujeme odkazovat obecně na odstavec 5, 
tedy v návrhu znění nového odstavce 6 doporučujeme text 
„písm. a) až c)“ zrušit a slova „písmene a) až c)“ nahradit 
slovy „odstavce 5“. 

Neakceptováno. 

 

První věta odstavce 5 hovoří o statusu 

„aktivní“ a následně jednotlivá písmena 

uvedeného odstavce specifikují další 

odlišné statusy, které dle odstavce 6 

nezahrne operátor trhu do vyhodnocení 
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odchylek. Odběrná místa se statusem 

aktivní podle věty první odstavce 5 je 

však nutno do vypořádání odchylek 

zahrnout. Z tohoto důvodu je nutné 

odkázat pouze na uvedená písmena 

v předmětném odstavci, nikoliv na 

odstavec celý. 

novelizačnímu 

bodu 6 

MPO Doporučujeme slova „Cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu“ nahradit slovy „cenového rozhodnutí 
Úřadu“, jelikož legislativní zkratka pro Energetický regulační 
úřad je zavedena již v úvodní větě vyhlášky č. 408/2015 Sb. a 
dále v normativním textu vyhlášky je pojem „cenové 
rozhodnutí Úřadu“ používán. 

Akceptováno. 

novelizačnímu 

bodu 7 

MPO Doporučujeme slova „nejpozději do 22.00 hod.“ nahradit slovy 
„nejpozději do 22.00 hodin“. 

Akceptováno. 

 

novelizačnímu 

bodu 10 

MPO Doporučujeme slova „bodě 5“ nahradit slovy „bodě 4“, a to 
vzhledem k úpravě v novelizačním bodě 9. 

Akceptováno. 

novelizačnímu 

bodu 20 

MPO Doporučujeme text „bodu a)“ nahradit textem „písm. a)“ a text 
„bodu b)“ nahradit textem „písm. b)“. 

Akceptováno. 

novelizačnímu 

bodu 24 

MPO Doporučujeme text „bodu e)“ nahradit textem „písm. e)“. Akceptováno. 

novelizační 

bodu 38 

MPO Doporučujeme slova „do 10.00 hod.“ nahradit slovy „do 10.00 
hodin“. 

Akceptováno. 

novelizační 

bodu 41 

MPO Doporučujeme navrhovanou změnu uvést také ve zvláštní 
části odůvodnění. 

Akceptováno. 

novelizační 

bodu 43 

MPO Doporučujeme tento novelizační bod uvést v tomto znění: 
„43. V příloze č. 5 odst. 1 písm. a) se text „kTDDn,d,h,tp“ 

nahrazuje textem „

tp

hdTDDn
k

,, “.“. 

Akceptováno. 

novelizační MPO Doporučujeme tento novelizační bod uvést v tomto znění: Akceptováno. 
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bodu 46 „46. V příloze č. 6 se za text „C45d“ vkládá text „C46d“, slovo 
„tepleného“ se nahrazuje slovem „tepelného“ a text „D55d“ se 
zrušuje.“. 

novelizačnímu 

bodu 47  

MPO Doporučujeme tento novelizační bod uvést v tomto znění: 
„47. V příloze č. 8 se text „§ 12“ nahrazují textem „§ 10“.“. 

Akceptováno. 

novelizační 

bodu 48 

MPO Doporučujeme na konci tohoto bodu doplnit uzavírací 
uvozovku a tečku. 

Akceptováno. 

 

novelizační 

bodu 49 

MPO Doporučujeme slova v tabulce „Identifikační číselný 
kódodběrného miísta“ nahradit slovy „Identifikační číselný 
kód odběrného místa“ a na konci tohoto bodu doplnit 
uzavírací uvozovku a tečku. 

Akceptováno. 

obecná 

připomínka 

MPO S ohledem na skutečnosti, že existují problémy s hrazením 
systémových služeb poskytovaných provozovatelem 
přenosové soustavy účastníkům trhu, kteří drží licenci na 
výrobu elektřiny a současně na distribuci elektřiny a zároveň 
jsou zákazníky, kteří vyrobenou elektřinu ve vlastní výrobně 
spotřebovávají, žádáme do vyhlášky doplnit ustanovení, které 
by zajistilo, že takoví účastníci trhu budou hradit platby za 
systémové služby. 

Neakceptováno. 

 

Ačkoliv chápeme pořebnost takovéhoto 

ustanovení, domníváme se, že již 

stávající znění vyhlášky je 

koncipováno tak, že tato částka se 

hradit má. Zdůraznit nutnost hradit 

platbu formou „povinnosti“ není 

možné, protože povinnost lze ukládat 

pouze zákonem. Současně 

upozorňujeme, že připomínka je pouze 

obecná bez konkrétního návrhu. 

čl. I bodu 6 (§ 

17 odst. 9) 

MV Navrhujeme slova „Cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu“ nahradit slovy „cenového rozhodnutí 
Úřadu“, aby bylo toto ustanovení uvedeno do formulačního 
souladu se zbytkem předpisu. 

Akceptováno. 

čl. I bodu 7 (§ 

18 odst. 3) 

MV Doporučujeme upravit ustanovení tak, aby korespondovalo s 
§ 40 odst.4 a odpovídalo čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády. Navrhujeme tedy slova „nejpozději do 22.00 hod. před 
požadovaným dnem účinnosti“ nahradit slovy „nejpozději do 
22.00 hodin posledního dne před požadovaným dnem 
účinnosti“. 

Akceptováno. 
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čl. I bodu 10 (§ 

20 odst. 1 písm. 

b) 

MV S ohledem na čl. 54 odst. 7 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slova „bodě 5“ nahradit slovy „bodě 4“. 

Akceptováno. 

čl. I bodu 20 (§ 

40 odst. 4) 

MV Vzhledem ke čl. 71 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „v odstavci 3 bodu a)“ a „v odstavci 3 bodu b)“ nahradit 
slovy „v odstavci 3 písm. a)“ a „v odstavci 3 písm. b)“. 

Akceptováno. 

čl. I bodu 38 (§ 

58 odst. 2) 

MV Doporučujeme upravit ustanovení tak, aby korespondovalo s 
§ 40 odst.4 a odpovídalo čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády. Navrhujeme proto slova „do 10.00 hod. v pracovní den, 
který bezprostředně předchází dni účinku“ nahradit slovy  
„do 10.00 hodin posledního pracovního dne přede dnem 
účinnosti“. 

Akceptováno. 

bodu 4 (§ 17 

odst. 6) 

MF Ve 4. větě za slovem "statusu" chybí číslo odstavce, kterého 
se týkají písmena "a) až c)". 

Akceptováno. 

 

příloze č. 12 MF Označení poznámky č. 7 pod čarou je posunuto o jeden 
řádek. 

Akceptováno. 

 

zvláštní části 

odůvodnění 

MF Odůvodnění k bodu 41 je označeno jako odůvodnění "k bodu 
42". 

Akceptováno. 

bodu 4 a 6 MF Podle čl. 39 odst. 2 LPV, by paragraf neměl obsahovat více 
jak 6 odstavců. Z toho důvodu doporučujeme § 17 včetně 
doplňovaných ustanovení rozdělit na § 17 a § 17a. 

Neakceptováno. 

 

Předmětné odstavce jsou krátké a 

vztahují se k problematice registrace. 

Vzhledem k rozsahu odstavců máme za 

to, že je ustanovení 17 dostatečně 

přehledné i při zachování stávajícího 

počtu odstavců a považujeme tedy za 

vhodné ustnaovení takto ponechat. 

bodu 24 MF Slovo „bodu“ je nutno nahradit textem „odst.“. Akceptováno jinak. 

bodu 28 MF Slovo „slova“ nutno nahradit slovem „text“ a slovo „slovy“ 
nahradit slovem „textem“. 

Akceptováno. 

bodu 29 MF Slovo „slovy“ nutno nahradit slovem „textem“. Akceptováno. 

bodu 32 MF Navrhovaný text doporučujeme uvést jako samostatný Neakceptováno. 
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odstavec 3.  

Věta druhá se úzce váže k větě první 

téhož odstavce. 

bodu 41 MF Za text „odst. 5“ je nutno vložit slova „úvodní části“. Akceptováno.  

bodu 42 MF Za text „odst. 5“ je nutno vložit slova „úvodní části“. Akceptováno.  

bodu 43 MF Slovo „slova“ nutno nahradit slovem „text“ a slovo „slovy“ 
nahradit slovem „textem“. 

Akceptováno. 

bodu 44 MF Slovo „slova“ nutno nahradit slovem „text“ a slovo „slovy“ 
nahradit slovem „textem“. 

Akceptováno. 

bodu 46 MF V celém znění tohoto bodu je nutno slovo „slovo“ nutno 
nahradit slovem „text“. 

Akceptováno. 

bodu 47 MF Slovo „slova“ nutno nahradit slovem „text“ a slovo „slovy“ 
nahradit slovem „textem“. 

Akceptováno. 

Obecná 

připomínka 

MF Dále doporučujeme prověřit, zda navrhovaná úprava nebude 
vyžadovat přechodné ustanovení (např. úprava registrace 
nových míst připojení). 

Neakceptováno. 

 

Úřad se rozhodl, připomínku týkající se 

registrace nových výrobecn, ve kterých 

dochází též k odběru elektřiny 

akceptovat s úpravou. Nepovažujeme 

v současné době za potřebné zavádět 

přechodná ustanovení, jelikož 

předávací místa se už dnes běžně 

registrují v systému operátora trhu. 

bodu 14 (§ 34 

odst. 4 písm. g)  

SPČR Doporučujeme v § 34 odst. 4 písm. g) nahradit slovo „a“ 
slovem „nebo“. 

Návrh na promítnutí připomínky do textu vyhlášky 

Novelizační bod 14 zní: 

„14. V § 34 odst. 4 se na konci písmene „f)“ tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno „g)“, které zní: 
„g) je dodavatelem podána žádost o poskytnutí služby 
distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny pro předávací místo výrobny 

Akceptováno. 
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elektřiny připojené na hladinu velmi vysokého nebo a 
vysokého napětí.“.“ 

Odůvodnění 

Použitím spojky „a“ by došlo k zúžení aplikace předmětného 
ustanovení pouze na situace, kdy je výrobna připojena na 
obě napěťové hladiny současně. 

bodu 16 (§ 35 

odst. 6) 

SPČR 
Návrh na úpravu (návrh na promítnutí připomínky do textu 
vyhlášky) 

Doporučujeme zpřesnit ustanovení tímto způsobem: 
„V § 35 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta: „Jedná-li se o 
změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávek 
elektřiny za smlouvu na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, 
zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace 
změny typu smlouvy ukončení poskytování služeb distribuční 
soustavy do odběrného místa dle stávající smlouvy.“ 

Odůvodnění 

Jedná se o formulační zpřesnění, aby bylo jednoznačně 
zřejmé, jaký smlouva jakého typu končí a jakého typu začíná. 

Akceptováno. 
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