
1. Základní identifikační údaje V. 

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. 4. 2017 

Implementace práva EU:  

 

Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem navrhované úpravy, tj. vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, je modifikovat 

(upřesnit a rozvinout) pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice v souladu 

se zmocněním 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 

zapotřebí vytvořit stabilnější a transparentnější právní rámec pro účastníky 

elektroenergetického trhu, což v současnosti platná vyhláška ne úplně splňuje. Po provedené 

analýze trhu a 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 
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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 (zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 1 energetického 

zákona) 

 

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 nepředpokládá žádné zásadní dopady v oblasti podnikatelského 

prostředí, které by vedly k narušení hospodaření podniků a snížily jejich 

konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním 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. zásadně omezily jejich 

činnost 
 

3.5 Sociální dopady a dopady na spotřebitele: 
 

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

sociální situace v zemi, resp. by zhoršili postavení vybraných skupin zákazníků (sociálně 

slabí, menšiny, se zdravotním postižením nebo důchodci). Naopak navrhovaná úprava by 

měla 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. 
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3.8 Korupční rizika: 

 

Podle názoru ERÚ navrhovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou nezakládá chování, 

které by vedlo korupci nebo by zvyšovalo korupční riziko. 
 

 

3.9 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 úpravě vyhlášky 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, která byla vyvolána změnou 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 rozsahu úprav 

byla vydána zcela nová vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, která je 

účinná od 1. 1. 2016. V průběhu doby, kdy je předmětná vyhláška platná bylo zjištěno, že 

vyhláška nedostatečně reflektuje dosavadní praxi a rovněž v některých oblastech neposkytuje 

kýženou legislativní stabilitu a transparentnost.   

S ohledem na výše uvedené se Úřad rozhodl provést novelizaci. Většina navrhovaných úprav 

vyhlášky spočívá zejména v nepatrných změnách resp. formulačních úpravách některých 

ustanovení, které podle názoru ERÚ povedou k transparentnímu nastavení pravidel fungování 

elektroenergetického trhu a efektivnějšímu fungování samotného trhu. 

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

1. Postup registrace odběrného místa a předávacího místa. 

- Současná právní úprava (ať už energetický zákon nebo vyhláška č. 16/2016 Sb., o 

podmínkách připojení k elektrizační soustavě) definuje odběrné místo a místo 

připojení. Navíc vyhláška o Pravidlech trhu zavádí pojem předávací místo. 

S ohledem na neucelenost jednotlivých definic výše uvedených pojmů vznikají 

nejasnosti vazeb mezi těmito pojmy, které vedou účastníky trhu k různým 

výkladům a nesprávnému postupu při registraci odběrného místa a předávacího 

místa (zejména pak odběrného a předávacího místa výrobce elektřiny), proto je 

zapotřebí lépe upravit postup registrace odběrného a předávacího místa tak, aby 

mezi účastníky trhu nevznikaly nejasnosti ve výkladu. 
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- Vzhledem k provázanosti odběrného a předávacího místa výrobce je také nutné 

lépe specifikovat rozlišení mezi registrací odběrného a předávacího místa výrobce 

elektřiny a výrobny do 10 kW výkonu.  

- V neposlední řadě je zapotřebí doplnit (i s ohledem na požadavky účastníků trhu) 

postup registrace odběrného místa a předávacího místa o nový status odběrného 

místa, pomocí kterého bude rozpoznán stav, kdy provozovatel distribuční soustavy 

registruje nové odběrné místo v IS OTE, nicméně z určitého důvodu nebylo 

odběrné místo osazeno elektroměrem (například dojde k dvoudennímu prodlení při 

osazení elektroměru v odběrném místě z důvodu nezastižení žadatele o připojení). 

Takové odběrné místo by figurovalo 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 stav, kdy 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) dodavateli 

v procentuálním poměru jiném, než tomu tak je ve vztahu provozovatel přenosové 

soustavy a provozovatel distribuční soustavy. 

- Současná úprava vyhlášky umožňuje podle názoru ERÚ, aby provozovatel 

distribuční soustavy „zadržel“ po určitou dobu prostředky, které by měly být 

odvedeny provozovateli přenosové soustavy.  

- Ponecháním takového stavu vede k tomu, že i přes to, že provozovatel distribuční 

soustavy by měl regulované platby předávat v plné výši toho, co bylo vybráno, 

tomu komu skutečně náleží, tak určitou část těchto plateb po určitou dobu pozdrží, 

než dojde ke skutečnému konečnému dorovnání. V takovém případě si 

provozovatel distribuční soustavy vylepšuje cash-flow dodatečnými úrokovými 

výnosy. Navíc takový stav zakládá nerovný přístup mezi účastníky trhu při výběru 

regulovaných plateb.   

 

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.  
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5. Postup při změně typu smlouvy.  

- Účelem navrhované úpravy je lépe specifikovat postup změny typu smlouvy a) 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 b) o úkon, kterým 

provozovatel distribuční soustavy zajistí, že došlo k ukončení dodávky 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 úprava vyhlášky nabízí možnost pozastavení změny dodavatele (nikoliv 

celkového zastavení) s tím, že dodavatel, u kterého bylo při změně dodavatele 

odstoupeno od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona má možnost 

pokračovat ve změně dodavatele v případě, že zákazníka přesvědčí.  

- Úřad takovou možnost vyhodnotil jako nesystémovou, jelikož dostoupením od 

smlouvy zaniká smluvní vztah mezi dotčenými stranami a souvztažně s tím by měl 

být zastaven i proces změny dodavatele (nikoliv pouze pozastaven). 

 

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 například z důvodu, kdy majitel 

odběrného místa není k zastižení v daný okamžik. 

- Současná úprava vyhlášky stanovuje striktní termíny pro provedení odpojení, 

nicméně dále nestanovovala postup, kterým by provozovatel distribuční soustavy 

postupoval v případě, že nebude možné uskutečnit odpojení ve stanovených 

termínech.  

- Proto se úřad rozhodl stanovit flexibilnější dobu pro odpojení. Navrhovaná úprava 

má za cíl zefektivnit využívání možností plánování pracovních úkonů jednotlivých 

pracovníků provozovatele distribuční popř. přenosové soustavy. 

 

8. Postup pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance. 

- Navrhovaná úprava logicky uspořádává kroky předcházející okamžiku zahájení 

dodávky dodavatelem poslední instance. 

- Současná úprava při striktním dodržení výkladu příslušných ustanovení 

neumožňovala zahájení dodávky dodavatelem poslední instance v případě, že 

provozovatel distribuční soustavy vypoví smlouvu o zajištění služby distribuční 

soustavy k určitému datu.  

- Úřad tuto skutečnost vyhodnotil za nesystémovou, a proto jsou navrhnuty přesné 

termíny, kdy provozovatel distribuční soustavy nahlásí operátorovi trhu datum 

účinku odstoupení.  

- Dále a v návaznosti na výše uvedenou navrhovanou úpravu je zapotřebí logicky 

uspořádat chronologii prováděných kroků operátorem trhu tak, aby došlo 

k zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance v inkriminovaném 

datu a zároveň aby nedošlo k přerušení dodávky zákazníkům na základě 
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neoprávněného odběru. 

 

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.  

- Současná stav prokázal, že provozovatelé distribučních soustav přistupují odlišně 

k uznávání výrobce první kategorie na různých napěťových hladinách, to 

znamená, že jeden distributor na svém území uznává výrobce první kategorie 

pouze na hladině VN a VVN a jiný distributor na svém území uznává výrobce 

první kategorie na hladině jak VN a VVN, tak také na hladině NN. Z toho 

následně plynulo, že výrobci připojeni k jednomu provozovateli distribuční 

soustavy na hladině NN měli možnost využívat výhody (osvobození od 

rezervované kapacity/příkonu) a jiní nikoliv.  

- Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit vyhlášku o způsob stanovení 

rezervované kapacity na hladině nízkého napětí a současně s tím i definovat 

osvobození výrobce první kategorie na hladině NN od platby za rezervovaný 

příkon. 

Jako klíčové oblasti dle výše uvedených bodů jsou z pohledu ERÚ bod 1, bod 8 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 do jisté 

míry zachovány. 

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je podzákonný předpis vyplývající ze zákona č. 

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

o změně některých zákonů (energetický zákon), jehož rozsah je dán na základě zmocňovacích 

ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona, a to: 

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,  

  

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 
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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 zmocňovací ustanovení 

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

změně některých zákonů, a to:  

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 jsou 

dotčenými subjekty 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 vyhlášky je aktualizovat postupy fungování účastníků trhu na 

elektroenergetickém trhu tak, aby bylo možné s co nejvyšší efektivitou využívat zdroje 

(finanční i kapitálové) a rovněž, aby byl zajištěn rovný a nediskriminační přístup účastníků 

trhu k poskytovaným službám. 

1.6 Zhodnocení rizika nečinnosti 
 

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je právním předpisem provádějícím energetický 

zákon. Pokud by vyhláška nebyla vydána a Energetický regulační úřad by neupravil 

prováděcím právním předpisem vymezený okruh vztahů v souladu se zákonným zmocněním 

Energetického regulačního úřadu, tato nečinnost by zřejmě mohla mít za následek omezení 

aplikovatelnosti energetického zákona nebo dokonce jeho neaplikovatelnost. Současně by se 

v takovém případě jednalo o nesplnění zákonné povinnosti ze strany Energetického 

regulačního úřadu, a to i přes skutečnost, že právní řád s nesplněním takové povinnosti 

nespojuje žádnou právní sankci. 

Rovněž pokud by nová vyhláška nebyla vydána, mohlo by na trhu s elektřinou docházet ke 

snížení kvality poskytovaných služeb i za cenu vysokých nákladů pro jednotlivé účastníky 

trhu s elektřinou. 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Konkrétní oblasti dle části 1.2 
 

Energetický regulační úřad identifikoval tři základní oblasti, které je nutné upravit. 

 

2.1.1 Oblast „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:  

a) účelovým výkladům postupu registrace odběrného místa a předávacího místa výrobny 

elektřiny některými účastníky trhu, 
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b) k problematickému rozlišování zákazníka provozujícího výrobnu podle § 28 odst. 5 

energetického zákona od výrobce elektřiny, 

c) k nepřesnému stanovení odchylek subjektu zúčtování. 

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

Navržená úprava vyhlášky umožní uvést do souladu prováděcí právní předpis se zákonnou 

právní úpravou a současně zpřesní pravidla pro registraci odběrného místa a předávacího 

místa. 

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. Nesprávná registrace může navíc vést 

k špatnému přiřazení přijatých údajů (o odběru a dodávce elektřiny) operátorem trhu a 

následně například chybnému stanovení a vyhodnocení odchylek jednotlivých účastníků trhu. 

Varianta II. povede k nepatrným zásahům do IT systémů, tudíž lze očekávat mírný nárůst 

nákladů na práci u operátora trhu a provozovatelů distribučních soustav. Vzhledem k povaze 

zásahů se podle našeho názoru jedná o jednorázově vynaložené náklady, které by neměly mít 

trvalý charakter.  

Přínosy 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. naopak předpokládá zlepšení postupu pro registraci odběrných a předávacích 

míst. Současně bude umožněno (vzhledem k navrhované úpravě předmětných ustanovení), že 

provozovatel distribuční soustavy bude lépe identifikovat zákazníka s výrobnou a výrobce 

elektřiny. Jiný přínos navrhované úpravy spočívá v tom, že operátor trhu bude schopen lépe 

identifikovat nová odběrná místa, u kterých nedošlo k montáži elektroměru. Taková odběrná 

místa následně nebudou zahrnuta do systému zúčtování odchylek a nebudou vznikat 

dodatečné náklady na zúčtování odchylky dotčeného subjektu zúčtování. 

Návrh řešení 

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

vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. 

2.1.2 Oblast „Postup pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance.“ 

 

Varianta I. – rezignace na úpravu postupu pro zahájení dodávky dodavatelem poslední 

instance 

Pokud by se nepřistoupilo k navrhované úpravě postupu pro zahájení dodávky dodavatelem 

poslední instance, mohlo by docházet k: 

a)  nezahájení dodávky dodavatelem poslední instance v případě, kdy provozovatel distribuční 

soustavy vypoví dodavateli smlouvu o zjištění služby distribuční soustavy, 

b) k přerušení dodávky elektřiny zákazníkům, 
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c) zneužívání postavení provozovatele distribuční soustavy na trhu s elektřinou vůči 

dodavatelům elektřiny, kteří se například zpozdí s úhradou záloh regulovaných cen. 

Varianta II. – úprava postupu pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance 

Navržená úprava vyhlášky umožní dát do souladu prováděcí právní předpis se zákonnou 

právní úpravou a současně usnadní postup pro zahájení dodávky elektřiny dodavatelem 

poslední a sníží rizika vyplývající z přerušení dodávky elektřiny zákazníkovi nebo zneužití 

postavení provozovatele distribuční soustavy na trhu s elektřinou. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady 

Varianta I. může mít přímé dopady na zákazníky, zejména v tom směru, že zůstanou bez 

dodávky elektřiny, což vede například k finančním ztrátám v případě velkých výrobních celků 

i menších podnikatelských subjektů nebo snížení životního standardu u konečných zákazníků 

(domácností). Současně je zapotřebí upozornit na náklady, které může vyvolat provozovatel 

distribuční soustavy při zneužití svého postavení na trhu s elektřinou. Konkrétně se jedná o 

náklady (ztráta zákazníků, pokles zisku), které mohou vzniknout dodavateli v případě, že 

provozovatel distribuční soustavy oznámí (například z důvodu zpožděných zálohových plateb 

regulovaných cen od dodavatele) vypovězení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy 

k určitému datu a po uhrazení závazků dodavatelem provozovatel distribuční soustavy vzápětí 

uzavře smlouvu novou s dodavatelem. Rovněž je zapotřebí zohlednit náklady, které vzniknou 

dodavateli elektřiny, který nezaviněně přijde o část portfolia zákazníků. 

Varianta II. nepředpokládá žádné dodatečné náklady pro účastníky trhu. 

Přínosy 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. naopak předpokládá zlepšení postupu pro zahájení dodávek dodavatelem poslední 

instance a současně bude zajištěna nepřetržitá dodávka elektřiny zákazníkovi. Dále, 

navrhovaná úprava předpokládá flexibilnější zpracování požadavků operátorem trhu a snížení 

administrace. 

Návrh řešení 

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

vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. 

2.1.3 Oblast „Rezervace kapacity.“ 

 

Varianta I. – rezignace na úpravu postupu pro rezervaci kapacity 

Pokud by se nepřistoupilo k navrhované úpravě postupu pro rezervaci kapacity, mohlo by 

docházet k: 

a) netransparentnímu nastavení pravidel pro rezervaci kapacity (účelovým výkladům 

příslušných ustanovení), 

b) nerovnému přístupu k výrobcům elektřiny první kategorie na hladině nízkého napětí. 
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Varianta II. – úprava postupu pro rezignaci kapacity 

Navržená úprava vyhlášky zamezí netransparentnímu nastavení pravidel pro rezervaci 

kapacity na straně jedné a na straně druhé zamezí nerovnému přístupu provozovatelů 

distribučních soustav k výrobcům elektřiny první kategorie na hladině nízkého napětí. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady 

Varianta I. vyvolává náklady těm výrobcům první kategorie, kteří hradí složku ceny služby 

distribuční soustavy – platba za rezervovanou kapacitu resp. příkon na hladině nízkého napětí, 

i v případě, že splnily podmínky vyhláškou stanovené pro zařazení do kategorie „výrobce 

první kategorie“. 

Varianta II. předpokládá ztráty (v podobě mírného poklesu příjmů z platby za rezervaci 

kapacity resp. příkonu) u provozovatelů distribučních soustav, kteří „neuznávali“ status 

výrobce první kategorie výrobcům připojených na hladině nízkého napětí. Ztráty vzniknou při 

osvobození výrobců první kategorie na hladině nízkého napětí. Výše ztrát se podle hrubého 

odhadu ERÚ může pohybovat v řádu stovek tisíc korun. 

Přínosy 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. naopak předpokládá transparentní nastavení pravidel pro rezervaci kapacity na 

trhu s elektřinou a zajištění stejného přístupu všech provozovatelů distribučních soustav 

k výrobcům elektřiny první kategorie, kteří jsou primárně systémovými výrobci. Současně je 

zapotřebí upozornit na to, že tato úprava může být určitým – leč nepatrným - motivačním 

prvkem pro rozvoj decentrální výroby u zákazníků připojených na hladině nízkého napětí a 

tím plnění koncepčních cílů státní energetické koncepce a evropské legislativy. 

Návrh řešení 

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

Pokud by se nepřistoupilo k vydání vyhlášky, mohlo by dojít k: 

a) netransparentnímu nastavení pravidel, 

b) nerovnému přístupu mezi účastníky trhu a zneužití dominantního postavení, 

c) neefektivnímu využívání zdrojů, 

d) chybnému výpočtu odchylky jednotlivých subjektů zúčtování a systémové odchylky, 

e) riziku přerušení dodávky elektřiny zákazníkům aj. 

Varianta II. – úprava vyhlášky 
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Navržená úprava vyhlášky by vedla k narovnání podmínek přístupů účastníků trhu na 

elektroenergetický trh a zamezila nedokonalostem na trhu s elektřinou, které jsou uvedeny ve 

Variantě I. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Náklady 

Varianta I. povede k zachování současného stavu, čímž může docházet neefektivnímu 

hospodaření se zdroji. Vzniklé náklady mohou mít ať už přímý nebo nepřímý dopad na 

jednotlivé účastníky trhu. Tyto náklady mohou být vyvolány například zvýšenou 

administrativní zátěží, náklady spojenými se ztrátou zákazníků, náklady spojenými 

s nepřesným stanovením odchylky subjektů zúčtování. Skutečnou výši lze jen stěží 

odhadnout.  

Varianta II. nepředpokládá vznik dodatečných nákladů, které by mohly mít dopad do 

hospodaření účastníků trhu s elektřinou, vyjma případu uvedeného v části 2.1.3, kde jsou 

předpokládány určité náklady u provozovatelů distribučních soustav 

Přínosy 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. naopak předpokládá transparentní nastavení pravidel fungování trhu s elektřinou. 

Zejména je předpokládáno, že navrhované úpravy zefektivní využívání zdrojů (finančních i 

kapitálových) a zákazníci získají kvalitnější služby. Skutečnou výši finančních přínosů lze jen 

stěží odhadnout. 

Návrh řešení 

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 předkládané právní úpravy předložit k posouzení 

cílovým adresátům 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 popřípadě promítnout do právní 

úpravy případné připomínky vzešlé z konzultačního procesu. 
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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 na 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 proběhla společná jednání se zástupci výše 

uvedených cílových skupin a to po dobu dvou měsíců. Následně byl zpracován návrh 

vyhlášky a předložen do veřejného konzultačního procesu na dobu dvou týdnů. 

Z veřejného konzultačního procesu vzešlo cca 80 připomínek, které byly akceptovány, 

částečně akceptovány, akceptovány s úpravou nebo neakceptovány s tím, že nebylo 

akceptováno 48 připomínek a zbylá část byla dle výše uvedených variant akceptována.   

4. Implementace, vynutitelnost a přezkum 
 

Předkladatelem návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je Energetický 

regulační úřad, který je také správním orgánem odpovědným za implementaci úprav 

navrhované vyhlášky a kontrolu v elektroenergetickém odvětví. Praktická realizace 

navrhovaných úprav je a bude na účastnících trhu s elektřinou. Dotčené cílové skupiny 

jsou povinny přijmout Energetickým regulačním úřadem navržené změny nového 

modelu 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 

zjednána náprava. S vyhodnocením účinnosti regulace Energetický regulační úřad 

počítá tak, že první vyhodnocení bude provedeno 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 přezkumu účinnosti regulace dojde před skončením 

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

podmínek pro regulační období následující. Jak již bylo uvedeno výše, vyhláška však 

jako taková nemá vliv na regulaci v energetických odvětvích a neřeší délku 

regulačního období. Současně též její působnost 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 5-ti leté, 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 
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v souvislosti s přípravou nového regulačního období. To nevylučuje dílčí přezkum 
jednotlivých institutů z důvodů změn legislativy 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 Šimončík 

Energetický regulační úřad 

Oddělení sítí a organizace trhu 

tel. 255 715 529 

e-mail: pavel.šimončík@eru.cz 

 

 

JUDr. Antonín Špiruda, Ph.D 

Energetický regulační úřad 

Oddělení legislativně právní 

tel: 564 578 637 

e-mail: antonin.spiruda@eru.cz 
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