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III. 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou  

 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti stávající právní úpravy 

 Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (dále jen „energetický 
zákon“) vydal v roce 2005 Energetický regulační úřad k provedení § 17 odst. 7 písm. e) a h) 
energetického zákona vyhlášku č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen 
za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. 
Vyhláška byla již novelizována vyhláškou č. 552/2006 Sb., vyhláškou č. 365/2007 Sb., vyhláškou 
č. 454/2008 Sb., vyhláškou č. 468/2009 Sb., vyhláškou č. 400/2010 Sb., vyhláškou č. 391/2011 Sb., 
a vyhláškou č. 438/2012 Sb. 

 V období do přijetí novely energetického zákona (zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění 
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 165/2012 
Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů) byla stávající vyhláška měněna 
několika poměrně rozsáhlými novelami výše uvedenými. Tyto změny byly vyvolány zejména 
zkušenostmi, získanými aplikací stávající právní úpravy, a rovněž nezbytností přizpůsobovat stávající 
předpisy měnícím se podmínkám podnikání na trhu s elektřinou, které jsou vyvolány jednak 
přirozeným vývojem trhu, dále postupnou liberalizací trhu a v neposlední řadě probíhajícími 
integračními procesy trhu s elektřinou v rámci Evropské unie. 

Odůvodnění navrhované právní úpravy 

 S účinností zákona č. 131/2015 Sb. došlo, respektive dochází (účinnosti nabývá tento zákona 
až na výjimky dnem 1. ledna 2016) k řadě podstatných změn, které mění vztahy mezi účastníky trhu 
s elektřinou, úpravě právních institutů a rozšíření zmocnění Energetického regulačního úřadu k úpravě 
určitých vztahů prováděcími právními předpisy.  

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je vyhláška 
navržena a akty práva Evropské unie 

 

 Předpokládaný návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, je v souladu s energetickým 
zákonem a zákonem o podporovaných zdrojích energie. Energetický regulační úřad jedná podle 
zmocnění § 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 zákon), ve znění zákona č. 
158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb. a dále podle 
zmocnění § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a 
o změně některých zákonů ve znění zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
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zákonů (energetický zákon) a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů. 

 Návrh vyhlášky je v souladu s Nařízením č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro 
transevropské energetické sítě a kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) 
č. 715/2009 a Nařízením č. 1222/2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity 
a řízení přetížení. Navíc vyhláška zohledňuje ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a zrušení směrnice č. 2003/54/ES, 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny 
a investic do infrastruktury a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic č. 2001/77/ES  
a č. 2003/30/ES. V neposlední řadě návrh vyhlášky zohledňuje ustanovení Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES 
a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. 

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

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 
na životní prostředí. 

 

 Návrh vyhlášky nepředpokládá dodatečné nároky na rozpočet Energetického regulačního 
úřadu a tedy i státní rozpočet. V důsledku vydání této vyhlášky se nepředpokládají nároky plynoucí 
z navýšení počtu pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá 
jakýkoliv dopad do ostatních veřejných rozpočtů a do rozpočtů územních samosprávných celků. 

 V důsledku vydání navrhované vyhlášky se nepředpokládají žádné přímé sociální dopady. 
Zejména se nepředpokládají dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani dopady navrhovaného řešení ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. Naopak se očekává zlepšení podnikatelského prostředí a narovnání vztahů mezi 
účastníky elektroenergetického trhu v důsledku zlepšení fungování procesních principů uplatňovaných 
v tomto odvětví národního hospodářství. Navrhované změny, které upravují vztahy mezi účastníky 
trhu s elektřinou, mohu přinést dodatečné náklady v řádu miliónů, které plynou z činností 
souvisejících s úpravou informačních systémů dotčených účastníků trhu nebo z principů finančního 
jištění obchodů realizovaných na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu. 
S ohledem na skutečnost, že vyhláška respektuje zákonné zmocnění dané energetickým zákonem, lze 
konstatovat, že i bez předmětné vyhlášky by mohly být tyto náklady uplatněny pouze na základě 
tohoto zákona. Nepředpokládá se, že by tyto náklady měly v konečném důsledku dopad na cenu 
elektřiny hrazenou konečným zákazníkem. Naopak náklady explicitní nebo implicitní (oportunitní) by 
mohly být mnohem vyšší a mohly mít dopad na koncového zákazníka v případě nepřijetí 
navrhovaných úprav a postupu pouze dle obecné právní úpravy dané zákonem. Jednotlivé stěžejní 
úpravy vyhlášky jsou popsány dále v bodech 3.2. až 3.6. 
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 Navrhovaná vyhláška nepředpokládá žádný dopad na životní prostředí. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Jedná se o prováděcí právní předpis, který na základě zákonného zmocnění blíže specifikuje vztahy 
mezi účastníky trhu s elektřinou. Jedná se o vztahy svoji povahou soukromoprávní. Pravidla trhu 
s elektřinou pro tyto subjekty pak v konkrétní podobě stanoví navrhovaná vyhláška jako veřejnoprávní 
aspekt obchodování na trhu s elektřinou, který musí být takto regulován. Nedochází zde rovněž ani 
k neúměrnému rozšiřování kompetencí Energetického regulačního úřadu. Vzhledem k povaze těchto 
regulovaných vztahů tedy návrh vyhlášky nepředpokládá jakékoliv zvýšené korupční riziko. Návrh 
vyhlášky proto nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  

1. Název 

 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou. 

2. Důvod předložení a cíle 

 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 návaznosti na zmocnění 
Energetického regulačního úřadu k vydání předmětné vyhlášky v souvislosti s účinností zákona 
č. 131/2015, který mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a zákon č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Na základě dosavadních zkušeností 
s fungováním vyhlášky je zapotřebí vytvořit stabilnější a transparentnější právní rámec pro účastníky 
elektroenergetického trhu, což v současnosti platná vyhláška ve vztahu k novým tržním podmínkám 
již nenaplňuje. Je rovněž třeba přizpůsobit právní úpravu skutečnosti, že od roku 2016 začne nové 
(IV.) regulační období, které je stanoveno jako tříleté. Od roku 2019 se pak délka regulačního období 
bude řídit novým ustanovením § 19a odst. 8 energetického zákona ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 
(toto ustanovení nabývá účinnosti od 1. 1. 2019), které stanoví, že regulační období musí být alespoň 5 
let. Pro následující, tj. IV. regulační období byla schválena metodika regulace, ke které byl veden 
konzultační proces s regulovanými subjekty. Navrhovaná 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. 

  Energetický regulační úřad vedou k předložení vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou 
zejména následující důvody: 

1. úprava institutu dodavatele poslední instance (§ 12a energetického zákona), 
2. úprava procesu změny dodavatele (§ 51 energetického zákona), 
3. stanovení skladby regulovaných cen v elektroenergetice (§ 19a energetického zákona), 
4. úprava způsob stanovení zálohových plateb pro hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu 

(§ 98a odst. 2 písm. h) bod 14), 
5. zrušení vyhlášky č. 193/2014 o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu 

nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
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o podporovaných zdrojích energie, 
6. úprava způsobu a termínů 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 (§ 28 zákona o podporovaných zdrojích energie), 

7. nutnost provést některá další ustanovení vyplývající ze zmocnění energetického zákona 
a zákona o podporovaných zdrojích energie bezprostředně souvisejí s Pravidly trhu 
s elektřinou (§98 odst. 2 písm. h) energetického zákona a § 53 odst. 2 zákona 
o podporovaných zdrojích energie), 

8. v neposlední řadě je zapotřebí sjednotit a zpřesnit některé pojmy vyplývající z energetického 
zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. 

2.1 Identifikace cílových skupin 

 Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence na výrobu 
elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou, na jejichž základě jsou 
oprávněny podnikat v odvětví elektroenergetiky na území České republiky. Dále operátor trhu 
s elektřinou a zákazníci na území České republiky. Tyto subjekty energetický zákon označuje 
za účastníky trhu s elektřinou a přiznává jim práva a povinnosti.  

2.2 Popis cílového stavu 

 Vyhlášku č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti 
operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, novelizoval Energetický regulační úřad naposledy v roce 2012. Během období 
2012 až 2015 došlo k řadě změn v právní úpravě a praktických zkušenostech fungování trhu 
s elektřinou. Většina požadavků na změnu stávající právní úpravy vyplývá z národních právních 
předpisů, nicméně některé úpravy týkající se například organizace a obchodování na krátkodobém trhu 
s elektřinou jsou ovlivněny Nařízením 1222/2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování 
kapacity a řízení přetížení. U národních právních předpisů došlo především k úpravě energetického 
zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Významná změna je především v rozšíření 
zmocnění Energetického regulačního úřadu v souvislosti s předmětnou vyhláškou o Pravidlech trhu. 
Energetický regulační úřad na základě zmocnění rozšiřuje navrhovanou vyhlášku o postup stanovení 
zálohových plateb a stanovení skladby regulovaných cen v elektroenergetice, o postupy pro stanovení 
hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně vykupujícího, 
o postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady, operátorovi trhu 
nebo postupy, 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.  

 Dále, od 1. 1. 2016 přestane platit vyhláška č. 193/2014 o Sb., o způsobech a termínech 
účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. Procesy stanovené touto vyhláškou jsou 
implementovány v návrhu předmětné vyhlášky. Navíc byl energetickým zákonem upraven institut 
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dodavatele poslední instance nebo proces změny dodavatele.  Navrhovaná vyhláška o Pravidlech trhu 
s elektřinou reaguje na výše uvedené podněty, přičemž jejím cílem je sladit právní úpravu obsaženou 
v předmětné vyhlášce s právní úpravou energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích 
energie a vytvořit stabilní, nediskriminační a transparentní podmínky pro podnikání 
v elektroenergetickém odvětví. 

2.3 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. 

 Pokud by nedošlo k vydání předmětné vyhlášky, nebyla by pravidla pro organizování trhu 
s elektřinou v souladu s energetickým zákonem a zákonem č. 165/2012 o podporovaných zdrojích 
energie a změně některých zákonů.  

3. Navrhované změny 

3.1 Změna vyhlášky obecně jako celku (stěžejní body jsou rozepsány dále) 

3.1.1 Identifikace problému 

 S účinností zákona č. 131/2015 Sb., který nabude platnosti od 1. 1. 2016, dojde k řadě 
podstatných změn, které mění vztahy mezi účastníky trhu s elektřinou, úpravě právních institutů 
a rozšíření zmocnění Energetického regulačního úřadu k předmětné vyhlášce k úpravě určitých vztahů 
a procesů energetického trhu prováděcími právními předpisy. 

3.1.2 Návrh variant řešení 

Varianta I – ponechání stávající právní úpravy 

 Tato varianta by znamenala ponechat stávající znění vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech 
trhu bez úprav. Vydat se touto cestou by znamenalo ponechat uvedený právní předpis ve stavu, kdy 
nereaguje na procesní vývoj vazeb na trhu s elektřinou, nereaguje na požadavky státní správy, 
nereaguje na úpravu příslušné legislativy, tj. energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích 
energie, nebo změny vyvolané úpravou občanského práva a obchodního práva v České republice.  

Varianta II – úprava podle návrhu 

 Tato varianta znamená novou právní úpravu trhu s elektřinou. Varianta II znamená jednak 
systematické a logické uspořádání jednotlivých procesů v předmětné vyhlášce a zároveň znamená 
zapracování požadavků, které vyplývají z úpravy národní legislativy tj. energetického zákona a zákona 
o podporovaných zdrojích energie, a legislativy nadnárodní tj. komunitárního práva Evropské unie 
(„acquis communautaire“). Konkrétně se jedná o uvedení do souladu procesy specifikované 
v navrhované vyhlášce s energetickým zákonem a zákonem o podporovaných zdrojích energie, které 
jsou uvedeny výše v bodě 2. 
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 Navíc jednotlivé úpravy předmětné vyhlášky vyplývají z praktických zkušeností, které se 
v současné době uplatňují na elektroenergetickém trhu. Variantní řešení jednotlivých oblastí je 
uvedeno níže. 

3.1.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

3.1.3.1 Vyhodnocení nákladů 

 Varianta I – tato varianta představuje zachování stávajícího stavu, to znamená, že by byla 
zachována stávající výše nákladů a nepředpokládá se vznik žádných nových přímých nákladů. Pokud 
by byl zachován stávající stav, lze předpokládat, že stávající přímé náklady mohou převážit 
oportunitní náklady, které vyplývají ze stavu změny navrhované předmětné vyhlášky.  

 Varianta II – v oblasti nákladů představuje tato varianta navýšení nákladů souvisejících 
s nezbytnými úpravami informačních systémů dotčených účastníků trhu s elektřinou, které mohou 
dosáhnout maximálně jednotek miliónů korun českých. Ovšem takové navýšení nákladů by nemělo 
mít žádný dopad na konečného zákazníka v ceně elektrické energie. Naopak lze předpokládat, 
že oportunitní náklady mohou být mnohonásobně vyšší v případě nepřijetí navrhovaných úprav 
předmětné vyhlášky. 

 

Oblast Varianta I Varianta II 
Obecné náklady  

Další dodatečné náklady 
distribučních společností 
spočívající v postupné 
akumulaci neuhrazených 
pohledávek v situacích 
dodávek dodavatelem 
poslední instance. 
 
Celkem 126 mil. Kč, 
podrobněji viz kapitola 3.2.3 
Varianta I 
 
Zachováním stávajícího stavu 
změny dodavatele znamená 
riziko pro zákazníka, že bude 
odpojen.  
 
Zachování stávajícího stavu 
by u některých procesů 
(například změna dodavatele 
elektřiny, hrazení regulované 
složky ceny na podporu 
elektřiny podle § 28 odst. 5 a 
6 zákona o podporovaných 
zdrojích energie) mohlo 
docházet k účelovému 

U provozovatele přenosové 
soustavy a provozovatelů 
distribučních soustav lze 
očekávat mírné navýšení 
nákladů spojené 
s administrací výběru 
regulovaných plateb  
 
U této varianty se u 
zákazníků neočekávají 
dodatečné náklady.  
 
Spíše se očekává pozitivní 
dopad u nastavení procesů 
řešení krizových či 
nestandardních situací 
vyhláškou (dodavatel 
poslední instance, tzv. 
přetržky, zahájení dodávky 
dodavatelem poslední 
instance nebo při výběru 
regulovaných cen) může pak 
snížit náklady účastníků trhu, 
jestliže takové situace 
nastanou. 
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výkladu energetického 
zákona a zákona o 
podporovaných zdrojích 
energie, a tím poškozování 
celého energetického trhu. 
 
Zachování stávajícího stavu 
by nemělo pozitivní přínos 
pro energetický trh jako 
celek. 

IT náklady Žádné dodatečné náklady U operátora trhu se očekávají 
jednorázové náklady spojené 
s úpravou IT rozhraní (v 
případě úpravy procesu 
změny dodavatele nebo 
způsobu vykazování) 
 
U distribuční společnosti 
mohou vzniknout  
jednorázové náklady spojené 
s úpravou IT rozhraní (spíše 
spojené s fakturací 
zákazníků) 
 
Pro další účastníky trhu 
(zákazníci a dodavatelé 
elektřiny) se neočekávají 
dodatečné náklady. 
 
Výše uvedené náklady se 
rozdělí následovně: 
 
OTE, a. s. 3 mil Kč 
E.ON Distribuce, a. s. 180 tis 
EUR, tj. 4,865 mil. Kč 
Predistribuce, a. s. 2,5 mil. 
Kč 
ČEZ Distribuce, a. s. 5 mil. 
Kč  
 

 

3.1.3.2 Vyhodnocení přínosů 

 Varianta I – tato varianta nepřináší oproti stávající situaci přínosy, naopak lze tvrdit, že tato 
varianta je z právního hlediska nežádoucí. V případě nečinnosti a nepřijetí úprav předmětné vyhlášky 
by nedošlo k harmonizaci zejména s již účinnou úpravou energetického zákona a zákona 
o podporovaných zdrojích energie. Nedošlo by k narovnání procesních vztahů mezi jednotlivými 
účastníky elektroenergetického trhu.  

 Varianta II – tato varianta reflektuje změny energetického zákona a zákona o podporovaných 
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zdrojích energie. Zejména reflektuje rozšíření zmocnění Úřadu, eliminuje možné výkladové problémy 
vyplývající z úpravy energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Významný 
přínos navrhovaných úprav předmětné vyhlášky je spatřován v tom, že upravuje („narovnává“) vztahy 
mezi jednotlivými účastníky elektroenergetického trhu bez předpokládaného navýšení nákladů 
u konečného zákazníka. 

Přínosy Varianta I Varianta II 
Ochrana spotřebitele Žádný dopad Pozitivní dopad – zajištění 

nepřetržité dodávky elektřiny 
(úprava dodavatele poslední 
instance tzv. přetržky) 

Transparentnost trhu Negativní dopad pro způsob a 
termíny předávání údajů, 
účtování a hrazení, stanovení 
záloh by bylo i nadále 
upraveno v Pravidlech 
provozování distribuční 
soustavy 
 
Mohlo by docházet 
k účelovému vykládání 
některých ustanovení 
energetického zákona a 
zákona o podporovaných 
zdrojích energie, které se 
týkají procesu změny 
dodavatele elektřiny, hrazení 
regulované složky ceny na 
podporu elektřiny apod. 
Z hlediska přínosů se jedná o 
negativní stav. 

Pozitivní dopad v případě 
procesu změny dodavatele, 
v procesu zahájení dodávky 
dodavatelem poslední 
instance, stanovení skladby 
regulovaných cen, způsob a 
termíny účtování a hrazení. 

Dopad do cen zákazníků Žádný dopad Pravděpodobně žádný nebo 
minimální dopad. 

 

3.2 Úprava institutu dodavatele poslední instance (§ 12a energetického zákona) 

3.2.1 Identifikace problému 

V souvislosti s novelou zákona č. 131/2015 Sb., došlo ke změně  ustanovení energetického zákona 
upravujícího zahájení dodávek dodavatelem poslední instance (§ 12a odst. 2 energetického zákona). 
Tato úprava spočívá zejména v rozšíření a přesnější specifikaci důvodů pro zahájení dodávky 
dodavatelem poslední instance. Nová zákonná úprava je však poněkud problematická, neboť vymezení 
situací, kdy dochází k dodávce elektřiny dodavatelem poslední instance, nemusí ve všech případech 
v praxi korespondovat s okamžikem vzniku povinnosti dodávky poslední instance. Způsob řešení byl 
proto hledán nejen v komunikaci s účastníky trhu, ale i s gestorem energetického zákona – 
Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zejména je zákonná úprava nejasná v situaci, kdy nebude 
zajištěna související služba v elektroenergetice, navíc i v případě, že obchodník bude zároveň 
subjektem zúčtování a bude schopen hradit odchylky způsobené zákazníkem. Režim dodavatele 
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poslední instance v ČR se v minulosti již osvědčil. Od otevření trhu byl tento režim na celém území 
v elektroenergetice aktivován 4 x, přičemž v posledním případě se jednalo o 1392 zákazníků, kterým 
po určitou dobu dodával dodavatel poslední instance. 

3.2.2 Návrh variant řešení 

Varianta I – ponechání stávající právní úpravy 

Úprava dodavatele poslední instance ve vyhlášce by nebyla změněna a zůstala ponechána v současném 
znění. 

Varianta II – minimalistická úprava stávající právní úpravy 

Dosud platné znění ustanovení zahájení dodávky dodavatele poslední instance vyhlášky o Pravidlech 
trhu by bylo převzato a bylo by upraveno pouze v minimální možné míře tak, aby bylo v souladu 
s nově navrženou právní úpravou energetického zákona.  

Varianta III - zcela nová úprava dodávky dodavatelem poslední instance 

Varianta má za cíl řešit jak problémy vzniklé u operátora trhu, tak také u distribuční společnosti popř. 
dodavatele poslední instance. Výchozím bodem byly konzultace s účastníky trhu a následně 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na základě těchto konzultací vzniklo nové ustanovení, které 
pojímá zákonem vymezené důvody pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance a zejména 
okamžik, kdy vzniká povinnost operátorovi trhu oznámit dodavateli poslední instance zahájení 
dodávky poslední instance. 

Podle navrhovaného ustanovení oznámí provozovatel distribuční společnosti operátorovi trhu, že 
nastal důvod pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance (tedy, že není v tomto případě 
zajištěna smlouva o distribuci) a tuto informaci sdělí operátor trhu prostřednictvím svého 
informačního systému dodavateli poslední instance. Obdobný způsob je navržen i pro případ, kdy 
dodavateli elektřiny je odebrána licence nebo nedosahuje dostatečného finančního krytí pro úhradu 
odchylek. V takovém případě Úřad neprodleně informuje operátora trhu a ten zamezí dotčenému 
dodavateli elektřiny účast na operátorem trhu organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou. 

 

3.2.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta I 

Varianta I nepřináší žádné přínosy. 

Tato varianta plně nezohledňuje praxi a zkušenosti s již proběhlými případy zahájení dodávky 
dodavatelem poslední instance a ani nezohledňuje důvody pro zahájení dodávky dodavatelem poslední 
instance, které nově navrhuje energetický zákon. Navíc je nutné poznamenat, že v současnosti platné 
znění energetického zákona a také vyhlášky o Pravidlech trhu v případě ustanovení dodávky 
dodavatele poslední instance není zcela kompatibilní s praxí již pokročilé fáze liberalizace trhu 
s elektřinou v České republice. Některé distribuční společnosti evidují neuhrazené pohledávky u 
dodavatelů elektřiny v řádu stovek milionů. Zachováním současného modelu zahájení dodávek 
poslední instance by mohlo přinést další dodatečné náklady pro distribuční společnosti, které spočívají 
v postupné akumulaci neuhrazených pohledávek vůči dodavatelům elektřiny. Tyto pohledávky byly 
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operativně vyčísleny společností E. ON Distribuce na 25 mil. Kč k 17. prosinci 2015, společností 
PREdistribuce, a. s. na cca 1 mil. Kč za rok 2014 a společností ČEZ Distribuce, a. s. na 100 mil. Kč 
k 17. prosinci 2015. Navíc finanční nesolventnost dodavatele elektřiny uvádí zákazníky do ohrožení, 
které spočívá v přerušení dodávek elektřiny ze strany distribuční společnosti. Vůči operátorovi trhu 
tato varianta nepředstavuje žádné dodatečné náklady. V konečném důsledku, kdy by došlo k situaci, 
jež je právně neošetřena, mohly by být náklady trhu nepřipraveného na takovou situaci a bez 
stanovených pravidel, v celku velmi vysoké. 

Varianta II 

Varianta II nepřináší žádné přínosy. 

Minimalistické úpravy současného znění by v konečném důsledku nevedly k řešení, podle kterého by 
bylo možné zahájit dodávku dodavatelem poslední instance za všech situací. Tato varianta by zřejmě 
nezaručila zahájení dodávky dodavatelem poslední instance operátorem trhu. Náklady i dopady by 
proto v některých nedořešených situacích byly obdobné jako u varianty I. 

Varianta III 

Dané ustanovení bylo navrženo po řádné konzultaci se všemi dotčenými účastníky trhu a 
Ministerstvem průmyslu a obchodu a bylo upraveno na základě připomínek vzešlých z mezirezortního 
připomínkového řízení, mělo by chránit zákazníka v tom směru, že má zajištěnou nepřetržitou 
dodávku elektřiny. Je nutné poznamenat, že u velkých výrobních celků (ale i menších) primárního, 
sekundárního i terciálního sektoru může přerušení dodávky elektřiny v řádu dnů i týdnů vyvolat 
finanční ztráty odhadem v objemu desítek až stovek miliónů korun a v konečném důsledku i narušení 
dodavatelsko-odběratelských vztahů. Navrhované řešení spočívá především v úpravě procesu tak, aby 
bylo možné stanovit okamžik pro zahájení dodávky dodavatele poslední instance. Tento postup 
nepřináší, žádné dodatečné náklady pro distribuční společnosti ani pro operátora trhu, které spočívají 
například v implementaci nebo úpravě svých informačních systémů.  

Z hlediska přínosů by navrhované řešení mělo chránit trh s elektřinou v tom směru, že podle našeho 
názoru omezí působení na trhu subjektům, kteří trh poškozují svými nadmíru rizikovými aktivitami. 
Například v průběhu několika let byl zaznamenán nárůst alternativních dodavatelů elektřiny, kteří 
v rámci konkurenčního boje se „podbízejí zákazníkům“ tím, že nabízejí dodávku elektřiny za cenu, 
která ani nepokrývá skutečné náklady na pořízení elektrické energie na krátkodobém trhu s elektřinou. 
V případě problémů pak vybírají finanční zálohy od zákazníků k úhradě závazků, ale dále je již 
nedistribuují. Historicky nejproblematičtější obchodník v minulosti nehradil distributorům 
závazky ve výši stovek miliónů. Navržená změna v energetickém zákoně pak umožní 
distributorům ukončit s takovýmto neseriózním obchodníkem smluvní vztah a předmětná 
vyhláška upravuje navazující postupy tak, aby nedošlo k přerušení dodávek. Z pohledu 
zákazníka či distributora je přínos finanční i nefinanční pozitivní, pouze z pohledu nesolidního 
obchodníka je úprava nevyhovující, protože i v kombinaci s energetickým zákonem mu dále 
omezuje prostor pro machinace s finančními prostředky zákazníků. V neposlední řadě by 
navržené řešení mělo být motivující především pro provozovatele distribučních společností, kteří 
mohou minimalizovat své finanční ztráty vzniklé neuhrazením faktur za dodanou elektřinu 
dodavatelům elektřiny tím, že se otevírá prostor pro užší spolupráci s operátorem trhu v případě 
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stanovení okamžiku pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance.  

3.2.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta I nepřináší žádný pozitivní efekt, naopak v dlouhodobém důsledku hrozí možným 
vynaložením vysokých nákladů na řešení situací, při kterých nebudou mít účastníci trhu stanovena 
jasná pravidla.  

Varianta II by mohla mít pro některé situace pozitivní efekt, ale přesto by v některých situacích mohlo 
nastat právní vakuum a s ním související nejistota účastníků trhu s elektřinou při řešení nastalé situace. 

Varianta III byla projednána a vydiskutována jako nejlepší z možných variant, má veskrze pozitivní 
přínosy pro právní jistotu účastníků trhu, přičemž tato právní úprava neznamená zvýšené náklady pro 
dotčené subjekty.  

 

3.3 Úprava procesu změny dodavatele (§ 51 a 53 energetického zákona) 

3.3.1 Identifikace problému 

 V souvislosti s novelou zákona č. 131/2015 Sb., došlo ke změně energetického zákona v 
několika oblastech, které ovlivňují proces změny dodavatele elektřiny. Zejména se jedná o změnu 
některých opatření na ochranu zákazníků (§ 11a energetického zákona), kde byly upraveny termíny 
pro ukončení smlouvy zákazníkem, která je uzavřena distančním způsobem. Dále energetický zákon 
vytváří novou konstrukci, kdy doposud byl neoprávněný odběr každý odběr bez smluvního zajištění 
dodávky elektřiny, zatímco nová právní úprava energetického zákona (§ 51 energetického zákona) 
určuje, že bezesmluvní vztah zákazníka a dodavatele, který je kratší než 10 dnů, není neoprávněným 
odběrem. Klíčová je tato změna především při změně dodavatele elektřiny a vzniku tzv. „přetržky“.  

 Přetržkou se rozumí takový stav odběrného místa zákazníka, kdy z důvodu chyby na straně 
nového dodavatele (zákazníka, stávajícího dodavatele) není k datu ukončení smlouvy u stávajícího 
dodavatele provedena (registrována/dokončena v systému operátora trhu) změna dodavatele na 
odběrném místě zákazníka. Dle výše uvedeného tímto vzniká situace, kdy u odběrného místa 
zákazníka neexistuje smluvní vztah na dodávku elektřiny (popř. smlouva o sdružených službách 
dodávky elektřiny). V  tomto případě by se "měla" použít úprava novelizovaného energetického 
zákona podle § 51 odst. 1 písm. g) energetického zákona, neboť neexistuje subjekt zúčtování a je 
v tomto bodě (mimo odstavec 4 téhož ustanovení) počítáno s 10 dny, kdy se odběr nepovažuje za 
neoprávněný. Nicméně v případě, že neexistuje žádný smluvní vztah na dodávku elektřiny k danému 
odběrnému místu, je možné též použít ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) energetického zákona, neboť 
jde o odběr zcela bez právního důvodu, který odpadl skončením původní smlouvy na dodávku 
elektřiny (popř. smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny). Situace, při které vzniká 
neoprávněný odběr v režimu změny dodavatele, je dále ošetřena § 51 odst. 4 energetického zákona, 
který "chrání" zákazníka tím, že pokud neoprávněný odběr trval po dobu kratší než 10 pracovních dní 
bez smluvního subjektu zúčtování, tak se nejedná o neoprávněný odběr. Nesoulad v zákoně 
spatřujeme v případě neoprávněné distribuce. Domníváme se, že není-li v odběrném místě při změně 
dodavatele uzavřena nová smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, jejíž součástí je také 
smlouva o distribuci elektřiny nebo samostatná smlouva o zajištění služby distribuční soustavy, jedná 
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se o neoprávněnou distribuci elektřiny podle § 53 odst. 1 písm. c) energetického zákona a distribuční 
společnost má právo přerušit distribuci elektřiny do odběrného místa zákazníka od prvního dne, kdy 
vznikla přetržka. Nicméně § 53 energetického zákona řešení nabízí, a to podle odstavce 1 písm. b), 
kdy neoprávněnou distribucí je využití služby distribuční soustavy vznikající v souvislosti 
s neoprávněnou dodávkou nebo neoprávněným odběrem elektřiny. V takovém případě by dodávka a 
odběr elektřiny bez smluvního zajištění pod dobu 10 dnů by byl legitimizován a nemělo by dojít 
k přerušení dodávky elektřiny zákazníkovi. Bylo zjištěno, že společnost PREdistribuce, a. s. má cca 1 
přetržku denně, společnost E. ON Distribuce, a. s. cca 300 – 500 přetržek měsíčně, přičemž u 10 % 
dojde k odpojení a společnost ČEZ Distribuce, a. s. má cca 1000 přetržek měsíčně a opět zhruba u 10 
% dojde k odpojení. Tyto tři společnosti distribuují elektřinu největšímu objemu zákazníků (cca 5,8 
mil. zákazníků), a tedy lze je brát jako směrodatný ukazatel trhu. 

3.3.2 Návrh variant řešení   

Varianta I – ponechat pouze zákonnou úpravu 

Rezignovat na právní úpravu a celou záležitost ponechat na smluvní bázi mezi zákazníkem, 
dodavatelem elektřiny a distribuční společností v rámci základního rámce daného energetickým 
zákonem.  

Varianta II – částečná úprava na úrovni vyhlášky 

V rámci této varianty by byl upraven proces změny dodavatele v souladu s ustanovením § 51 
energetického zákona, avšak rozhodnutí podle ustanovení § 53 energetického zákona, zda nepřetržitě 
zajišťovat službu distribuce elektřiny zákazníkovi i během zákonné 10 denní lhůty pro dané zákazníky 
by bylo ponecháno na distribuční společnosti s dalšími právními důsledky.  

Varianta III – komplexní úprava procesu změny dodavatele elektřiny 

Vzhledem k variantnímu výkladu daného ustanovení § 53 energetického zákona jsme i zde oslovili 
gestora zákona za účelem vysvětlení záměru zákonodárce ve věci bezesmluvního vztahu zákazníka 
mezi dvěma dodavateli, který je kratší než 10 dnů a není neoprávněným odběrem popř. neoprávněnou 
distribucí. Na základě proběhlých diskusí, jsme dospěli k závěru, že aby nebyl zákazník odpojen a 
nejednalo se o neoprávněný odběr elektřiny v případě změny dodavatele elektřiny, je základem 
aplikace § 51 odst. 4 energetického zákona. V případě neoprávněné distribuce je s ohledem na § 51 
odst. 4 energetického zákona základem aplikace § 53 odst. 1 písm. b) energetického zákona. Použitím 
§ 51 odst. 4 energetického zákona a § 53 odst. 1 písm. b) energetického zákona lze tvrdit, že pokud se 
nejedná o neoprávněný odběr, nejedná se i o neoprávněnou distribuci. 

Tato varianta je z našeho pohledu akceptovatelná, a proto byla zvolena jako výchozí pro úpravu 
procesu změny dodavatele elektřiny.  

3.3.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta I 

Varianta I nepřináší z hlediska efektivního fungování trhu žádné přínosy. 

V průběhu konzultací s účastníky trhu bylo zjištěno, že ustanovení § 51 a návazně i § 53 energetického 
zákona může být účelově vykládáno a mohou vznikat případy, kdy některý zákazník bude odpojen a 
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jiný zase bude moci odebírat i v případě smluvního nezajištění dodávky elektřiny. Účelový výklad 
příslušných ustanovení zákona by znamenal vnesení právní nejistoty do tržního prostředí pro 
jednotlivé zákazníky, kteří hodlají změnit dodavatele elektřiny. Současně s touto situací by mohly 
vzniknout dodatečné obtížně odhadnutelné náklady pro celou společnost, jelikož by mohlo docházet 
k diskriminaci některých skupin zákazníků. 

V tomto případě se nejedná o variantu, která by vyžadovala implementaci nebo úpravu informačních 
systémů a tím i vznik dodatečných nákladů u distribučních společností, operátora trhu nebo dodavatelů 
elektřiny. 

Varianta II 

Varianta II nepřináší z hlediska efektivního fungování trhu žádné přínosy. 

V průběhu konzultací s účastníky trhu jsme došli k závěru, že je tato varianta dlouhodobě 
neaplikovatelná, protože by mohlo docházet k diskriminaci „poctivých“ zákazníků na úkor zákazníků 
s „černým odběrem“. Z hlediska nákladů lze očekávat obdobnou situaci jako u varianty I. Navíc by 
mohlo docházet ke vzniku negativních externalit a tzv. institutu černého pasažéra. 

Varianta III 

Z hlediska přínosu lze očekávat příznivé dopady na trh s elektřinou, neboť se podařilo vybalancovat 
proces, který byl dlouhá léta zákonem neuchopen a fungoval pouze na libovůli provozovatele 
distribuční soustavy, zda odpojí zákazníka či nikoliv. Jedná se tedy o řešení, jež výrazně přispěje 
k právní jistotě zákazníků a k jejich ochraně před případným odpojením z důvodů, jež nemohou sami 
ovlivnit. Jelikož v ČR je plně liberalizován trh s elektřinou, dochází každoročně k velkému počtu 
změn dodavatele, kupříkladu za rok 2015 došlo doposud (poslední listopad 2015) ke 255 933 změnám 
dodavatele elektřiny. Z tohoto úhlu pohledu je nezbytně nutné automatizovat veškeré procesy se 
změnou dodavatele spojené. 

Z hlediska nákladů se jedná o variantu, která si vyžádá jednorázové dodatečné náklady jak na straně 
distribučních společností, tak také na straně operátora trhu. Tyto náklady spočívají především v úpravě 
informačních systémů a implementaci nového identifikačního rozlišování odběrných míst. Z pohledu 
dodavatele elektřiny a zákazníka by neměly vzniknout žádné dodatečné náklady. 

Z hlediska „provozních nákladů“ v případě, že bude výše uvedený institut aplikován, nebude 
zákazník zatížen náklady spojenými s vyčíslením neoprávněného odběru, distributor s náklady 
na mimořádný odečet a obchodník s náklady na mimořádnou fakturaci. Obecně lze říci, že 
fakturace za ceny pro neoprávněný odběr je pro zákazníky nákladnější, stejně tak jsou zbytečné 
náklady spojené s odečtem elektroměru (cca 200 Kč na jeden odečet) a mimořádná fakturace 
obchodníkem (cca 150 Kč na fakturu). Z provozního hlediska tedy může dojít k drobným 
úsporám. 

3.3.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta I nepřináší žádný pozitivní efekt, naopak hrozí, že některé skupiny zákazníku budou účelově 
diskriminovány a pravděpodobně by znamenala náklady pro konkrétní zákazníky ale i v určitých 
případech pro celou společnost. 
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Varianta II nepřináší žádný pozitivní efekt. V některých situacích by mohlo nastat právní vakuum a 
s ním související nejistota účastníků trhu s elektřinou při změně dodavatele elektřiny. I u této varianty 
mohou vznikat obdobné náklady jako u varianty I. Navíc je zákazník ohrožen negativními 
externalitami, které vznikají vlivem chování jiných zákazníků. 

Varianta III byla projednána a vydiskutována jako nejlepší z možných variant, má veskrze pozitivní 
přínosy pro právní jistotu účastníků trhu, přičemž tato právní úprava neznamená permanentní náklady 
pro dotčené subjekty. I přes jednorázové náklady, které mohu vzniknout u distribučních společností a 
operátora trhu v důsledku implementace a úpravy IT systémů, je tato varianta vybrána jak 
nejvhodnější. 

3.4. Problematika regulovaných cen (§ 19a energetického zákona) 

 V souvislosti s novelou zákona č. 131/2015 Sb., došlo k rozšíření zmocnění Energetického 
regulačního úřadu, kdy nově má Úřad ve vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou stanovit podle § 98a 
odst. 2 písm. h) bodu 11 energetického zákona skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny 
služby distribuční soustavy a ostatní regulované ceny v elektroenergetice. Z důvodu zachování 
kontinuity i zachování právní jistoty účastníků trhu byla skladba ceny stanovena stejným způsobem, 
jako již několik posledních let v cenových rozhodnutích Úřadu. Z právního pohledu bude stanovením 
skladby cen ve vyhlášce zajištěna účastníkům trhu větší rigidita, a tím i právní jistota, této skladby. 
Praktický okamžitý dopad na elektroenergetický trh však z krátkodobého pohledu je neutrální, 
neboť jak již bylo zmíněno, tato skladba je několik posledních let neměnná. Nebude proto 
znamenat ani zvýšení nákladů pro účastníky trhu (např. kvůli nutné změně informačních 
systémů), ale ani snížení jejich administrativní zátěže. 

3.5 Účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 

3.5.1 Identifikace problému 

Vyhláška č. 193/2014 Sb. upravuje způsoby a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů 
spojených s podporou elektřiny a provádí některá další ustanovení zákona o podporovaných zdrojích 
energie. Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny bude s účinností od 1. 1. 2016 jednou 
ze složek ceny za distribuci nebo přenos elektřiny, tedy jednou ze složek ceny služby distribuční 
soustavy nebo ceny služby přenosové soustavy, zatímco nyní se jednalo o samostatnou cenu. S tím je 
samozřejmě spojena i nutná změna přístupu v prováděcí právní úpravě. 

 

3.5.2 Návrh variant řešení 

Varianta I – změna prováděcí právní úpravy v rámci novely vyhlášky č. 193/2014 Sb. 

Novelou vyhlášky č. 193/2014 by byla ošetřena změna právní úpravy účinná od 1. 1. 2016, kdy cena 
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny se tímto datem stane složkou ceny služby 
distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.  

Varianta II – úprava způsobů a termínů účtování a hrazení složky ceny služby distribuční 
soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny v rámci Pravidel trhu 
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V souvislosti s novelou energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb., došlo k rozšíření zmocnění, 
kdy podle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 14 energetického zákona má Úřad stanovit kromě skladby ceny 
služby přenosové soustavy, ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen 
v elektroenergetice, také 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. Vzhledem k tomu, že cena na podporu elektřiny se stane od 1. 1. 2016 složkou ceny 
služby přenosové soustavy a složkou ceny služby distribuční soustavy, nabízí se varianta zapracování 
původní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 193/2014 Sb. do Pravidel trhu s elektřinou, neboť s nově 
rozšířeným zmocněním úzce souvisí. 

3.5.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta I 

Tato varianta nepřináší žádné přínosy. 

Z pohledu nákladů se nedá hovořit o skutečných kvantitativních nákladech. Z kvalitativního 
pohledu není žádoucí udržovat vyhlášku, která by duplikovala některá ustanovení vyhlášky o 
Pravidlech trhu. 

Varianta II 

U této varianty je přínosem zavedení právní jistoty na energetický trh, jelikož centralizuje příslušná 
ustanovení vyhlášky č. 193/2014 Sb., na jedno místo a logicky a jednotně upravuje účtování a hrazení 
všech složek ceny služby distribuční soustavy nebo ceny služby přenosové soustavy.  

Z hlediska nákladů je tato varianta stejná jako varianta I. 

Na základě provedené analýzy jsme dospěli k názoru, že některá ustanovení vyhlášky č. 193/2014 Sb., 
se mohou překrývat s novým návrhem vyhlášky o Pravidlech trhu. Například § 2 a 3 vyhlášky č. 
193/2014 Sb., hovoří o účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. 
Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu tuto záležitost definuje pro všechny regulované složky ceny služby 
přenosové a distribuční soustavy jednotně. Dále § 4 se týká účtování a hrazení složky ceny za 
distribuci elektřiny spojené s podporou decentrální výroby elektřiny. Toto ustanovení je 
již  irelevantní, jelikož podpora decentrální výroby není v současné době součástí regulovaných složek 
ceny přenosové a distribuční soustavy, respektive je zrušena. V případě § 5 a k tomu uvedené přílohy 
jsme zmocněni zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých 
zákonů stanovit postup pro stanovení rozdílů mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhradu ve 
vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou. Obdobně máme zákonné zmocnění k § 6 stanovit rozdíl mezi 
hodinovou a výkupní cenou a jeho úhradu ve vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou. Znění 
ustanovení § 7 je z pohledu aktuálně uplatňované praxe irelevantní, jelikož provozovatel přenosové a 
distribuční soustavy již nevyplácí podporu na elektřinu z obnovitelných zdrojů. 

3.5.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta I nepřináší žádný pozitivní efekt, naopak hrozí, že některá ustanovení vyhlášky č. 193/2014 
Sb., se budou krýt s ustanoveními vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, čímž by se jednalo o 
nesystémové řešení. 
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Varianta II byla analyzována jako nejlepší z možných variant, má veskrze pozitivní přínosy pro právní 
přehlednost a jistotu účastníků trhu, přičemž tato právní úprava neznamená žádné náklady pro dotčené 
subjekty. 

3.6. Úprava způsobu a termínů účtování a hrazení regulovaných cen 

3.6.1 Identifikace problému 

V souvislosti s novelou energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb., došlo k rozšíření zmocnění, 
kdy podle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 11 energetického zákona má Úřad mj. stanovit 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. Dále má Úřad podle § 98a 
odst. 2 písm. h) bodu 14 energetického zákona upravit postup pro stanovení zálohových plateb. 

Dále, podle stejné novely zákona došlo k úpravě § 28 zákona č. 168/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a změně některých zákonů, konkrétně došlo k úpravě ustanovení odstavce 5 a 6. Na 
základě těchto ustanovení dochází ke změně výpočtu a úhrady regulované složky ceny služby 
přenosové a distribuční soustavy na podporu elektřiny.  

3.6.2 Návrh variant řešení 

 Varianta I – rezignace na prováděcí právní úpravu 

Energetický regulační úřad by nenaplnil zákonné zmocnění v plné šíři a neupravil by 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. Situace by tak zůstala oproti 
současnému stavu nezměněna a výše záloh by byla stanovena v Pravidlech provozování distribuční 
soustavy.  

Varianta II – úprava současných ustanovení vyhlášky o Pravidlech trhu 

Byla by navržena úprava ustanovení vyhlášky o Pravidlech trhu, ve které bude jasně specifikován 
postup pro stanovení zálohových plateb mezi registrovanými účastníky trhu pro účely výběru 
regulovaných plateb za systémové služby, za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny v souladu 
s postupem, který je uveden v Pravidlech provozování distribuční soustavy. To znamená, že 
provozovatel distribuční soustavy stanoví zálohovou platbu za předpokládanou dodávku elektřiny 
obchodníkovi popř. výrobci za zúčtovací období ve výši 90 %.  

Dále by byla navržena ustanovení vyhlášky o Pravidlech trhu pro výběr regulované složky ceny 
přenosové a distribuční soustavy na podporu elektřiny v souladu s § 28 odst. 5 a 6 tak, že provozovatel 
lokální distribuční soustavy bude účtovat účastníkům trhu (zákazníkům, výrobcům nebo „vnořeným“ 
provozovatelům lokálních distribučních soustav) v souladu s odstavcem 5. Nicméně postupem podle 
odstavce 6 bude maximální výše platby vyplývající z cenového stropu (vymezená částkou 
495 Kč/MWh ) aplikována nikoliv pouze na tu část odpovídající jeho vlastního odběru resp. spotřeby, 
avšak na celkový objem plateb, které mají být za celou lokální distribuční soustavu odvedeny (tj. za 
vlastní spotřebu lokální distribuční soustavy i za odběry realizované účastníky trhu v dané lokální 
distribuční soustavě, za které provozovatel lokální distribuční soustavy vyúčtoval platby na podporu 
elektřiny).  
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Varianta III - zcela nová úprava ustanovení vyhlášky o Pravidlech trhu 

Právní úprava by jasně specifikovala postup pro stanovení zálohových plateb mezi registrovanými 
účastníky trhu pro účely výběru regulovaných plateb za systémové služby, za činnosti operátora trhu a 
na podporu elektřiny a zajistila řádný výběr regulovaných plateb za systémové služby, za činnosti 
operátora trhu a na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. To znamená, že bude upuštěno od 
způsobu stanovení zálohové platby za zúčtovací období za předpokládanou dodávku elektřiny ve výši 
90 % a zálohová platba bude nastavena ve výši 100 %. 

Dále, s ohledem na § 28 odst. 5 a 6 bude navrhnuto znění ustanovení vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou podle následujícího výkladu.  Provozovatel lokální distribuční soustavy účtuje účastníkům 
trhu (zákazníkům, výrobcům v souvislosti s odběrem jiným než pro technologickou vlastní spotřebu, 
provozovatelům „vnořených“ lokálních distribučních soustav v souvislosti se spotřebou jinou než ke 
krytí ztrát v soustavě), jejichž zařízení jsou připojena do lokální distribuční soustavy, platby 
vyplývající z poplatku na podporu elektřiny v souladu s § 28 odst. 5. Ustanovení § 28 odst. 6 se pak 
použije pro tu část odběru (resp. spotřeby), kterou realizuje sám provozovatel lokální distribuční 
soustavy pro svou potřebu. Při tomto výkladu provozovatel lokální distribuční soustavy veškeré 
prostředky vybrané od účastníků trhu vždy odvede provozovateli nadřazené distribuční soustavy a 
následně v souvislosti se svou spotřebou (nikoliv za celkový odběr lokální distribuční soustavy 
z nadřazené distribuční soustavy) uhradí platbu postupem podle výše uvedeného odstavce 6. Jinak 
řečeno maximální výše platby provozovatele lokální distribuční soustavy vyplývající z cenového 
stropu vymezeným částkou 495 Kč/MWh se posuzuje k rozdílu platby odvozené z výše rezervovaného 
příkonu na vstupu do dané lokální distribuční soustavy a plateb, které již provozovatel vybral od 
účastníků trhu a které je povinen vždy uhradit provozovateli nadřazené distribuční soustavy. 

 

3.6.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta I 

Tato varianta nepředpokládá žádné přínosy, a to z několika důvodů: 

1. Úřad by nerespektoval svou zákonnou povinnost provést tuto právní úpravu svou vyhláškou.  

2. Tato situace je dlouhodobě neaplikovatelná i z praktického hlediska, proto také došlo k rozšíření 
zmocnění, kdy vyhláška o Pravidla trhu s elektřinou může stanovit postup pro stanovení záloh.  

3. Z pohledu trhu je transparentnější stanovit postup pro stanovení záloh ve vyhlášce než v Pravidlech 
provozování distribuční soustavy. O to více je tato skutečnost posílena faktem, že se jedná o zálohové 
platby, při kterých jsou vybírány regulované složky ceny služby přenosové a distribuční soustavy 
(zejména platba za systémové služby, platba za operátora trhu včetně poplatku ERÚ a platba na 
podporu elektřiny), které významným způsobem ovlivňují finanční rovnováhu u konečných příjemců, 
jimiž jsou stát, operátor trhu a provozovatel přenosové soustavy.  

4. S ohledem na bod 3. je nutné stanovit postup pro stanovení záloh na vyšší právní úrovni než jen v 
Pravidlech provozování distribuční soustavy.  

5. Dále je nutné zdůraznit, že v případě výběru poplatku na podporu elektřiny od zákazníků, výrobců 
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za spotřebovanou elektřinu a provozovatelů lokálních distribučních soustav mohou vzniknout určité 
pochybnosti o správné aplikaci ustanovení § 28 odst. 5 a 6, neboť kombinace obou uvedených 
ustanovení umožňuje různé výklady (viz následující varianty). 

6. Způsob nastavení zálohových plateb v Pravidlech provozování distribuční soustavy se jeví jako 
účelově nastaven ve prospěch jednoho subjektu. 

Z pohledu nákladu by nemělo docházet k navýšení dodatečných nákladů u operátora trhu. U 
provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav lze očekávat mírné navýšení 
nákladů spojené s administrací výběru regulovaných plateb a úpravou IT systému (fakturačního 
rozhraní), který je nutný přizpůsobit změně způsobu výpočtu regulované platby na podporu elektřiny. 
Obdobně by se i tyto náklady mohly projevit u dodavatelů elektřiny.  Ceny IT jsou vyčísleny za 
majoritní distribuční společnosti a OTE za všechny změny spojené s vyhláškou v tabulce v bodě 
3.1.3.1.  

Varianta II 

Z pohledu přínosů se jedná o variantu, která není zcela tržně konformní a systémově správné řešení a 
to z důvodu:  

1. V případě nastavení zálohových plateb je v Pravidlech provozování distribuční soustavy uvedeno, 
že obchodník popř. výrobce hradí v daném měsíci provozovateli distribuční soustavy čtyři rovnoměrně 
rozložené zálohové platby za dodávku elektřiny ve výši 25 % a na konci zúčtovacího období účtuje 
provozovatel distribuční soustavy obchodníkovi popř. výrobci na základě odhadované dodávky 
elektřiny platbu ve výši 90 %. Na základě této skutečnosti se domníváme, že při výběru regulovaných 
složek ceny za systémové služby, za činnosti operátora trhu a na podporu dochází k nesouladu mezi 
tím, co je na konci zúčtovacího období účtováno na základě odhadu distribuční společností 
obchodníkovi popř. výrobci a tím, co je skutečně obchodníkem v průběhu měsíce odvedeno. To 
znamená (s ohledem na způsob fakturace ze strany distribuční společnosti vůči dodavateli elektřiny), 
že distribuční společnost nemusí po část měsíce odvádět skutečnou výši regulovaných plateb, která 
byla skutečně od obchodníka vybrána. 

2. V případě aplikace ustanovení § 28 odst. 5 a 6 se domníváme, že navrhovaný způsob výkladu je 
velmi rizikový a může ohrozit systém výběru prostředků, kterými je financována podpora 
ekologických zdrojů energie. Celý objem podpory na podporované zdroje je cca 44 MLD. Kč za rok. 
Zejména může dojít k situaci, kdy by byl provozovatel lokální distribuční soustavy povinen odvést do 
systému pro financování podpory ekologických zdrojů energie vlivem aplikace zarážky menší objem 
prostředků, než vybral od účastníků trhu, jejichž zařízení jsou připojena do jeho lokální distribuční 
soustavy. Zásadní problém vzniká zejména při řetězení distribučních soustav. Pro ilustraci problému 
uveďme jako extrémní případ situaci, kdy je např. lokální distribuční soustava - LDS2 vnořena do 
LDS1, přičemž LDS1 je přímo připojena k regionální distribuční soustavě a nemá žádné další 
připojené zákazníky nebo jen několik zákazníků s minimální spotřebou (tj. převážná většina elektřiny 
proteče do vnořené LDS2). V takové situaci sice provozovatel LDS1 vybere platbu na POZE od 
provozovatele LDS2. Nicméně vzhledem k aplikaci zarážky podle § 28 odst. 6 věty druhé se celková 
výsledná platba provozovatele LDS1 (tj. včetně plateb vybraných od účastníků trhu) sníží na minimum 
(v extrémních případech může být i nulová, pokud veškerá elektřina nateklá do LDS1 pouze proteče 
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přes tuto soustavu do LDS2) a provozovatel LDS1 by si z větší části vybrané prostředky od 
provozovatele LDS2 ponechal. Již v současné době existují desítky lokálních distribučních soustav 
vnořených do jiných lokálních distribučních soustav, a tedy případný výpadek finančních prostředků 
na financování ekologických zdrojů energie by mohl být nemalý. Zároveň existuje velké riziko 
účelového vytváření nových lokálních distribučních soustav, které budou vřazeny mezi regionální 
distribuční soustavu a stávající lokálních distribuční soustavu za účelem snížení finančních nákladů na 
podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, přičemž vytvoření takové lokální distribuční soustavy je v 
zásadě administrativním krokem a nelze mu v souladu s platnou legislativou nijak zabránit. Avšak je 
nutné upozornit, že tento systém může fungovat i obráceně, to znamená, že provozovatel lokální 
distribuční soustavy bude povinen odevzdat provozovateli nadřazené distribuční soustavy platbu na 
podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterou skutečně od svých zákazníků nevybral. 

Na základě výše uvedeného plyne několik rizik, která sebou nesou dodatečné náklady, které se 
v dlouhodobém měřítku mohou proměnit v permanentní náklady. V souvislosti s výkladem § 28 odst. 
5 a 6 je rizikem to, že mohou vznikat účelově vytvářené lokální distribuční společnosti, které 
v konečném důsledku nedovedou požadovaný objem regulované složky ceny přenosové a distribuční 
soustavy na podporu elektřiny. Tímto by vznikaly výpadky v příjmech operátora trhu, který z těchto 
plateb vyplácí podporu elektřiny. Následně by operátor trhu byl nucen výpadek v příjmech 
kompenzovat navýšením úvěru, což znamená dodatečné úrokové náklady, které by se projevily 
v konečné ceně za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů. Již 
nyní má operátor trhu v souvislosti s výplatou podpory POZE uzavřen úvěr, který může čerpat až do 
výše cca 6 MLD Kč. 

Dále, ustanovení § 28 odst. 5 a 6 povede k nutnosti zpřesnit vykazované data (změna logiky výkazů), 
které výrobci a provozovatelé lokálních distribučních soustav zadávají do systému operátora trhu. To 
znamená, že dojde k dodatečnému navýšení nákladů na změnu IT rozhraní u operátora trhu, přes který 
výrobci a provozovatelé lokálních distribučních soustav zadávají data do informačního systému 
operátora trhu. V rámci úpravy IT rozhraní u operátora trhu bude nutné také upravit výkazy vůči 
regionálním distribučním společnostem a provozovateli přenosové soustavy. Obdobné náklady mohou 
vzniknout i na straně zadavatelů dat, to znamená provozovatelů regionálních distribučních soustav a 
provozovatele přenosové soustavy. Ceny IT jsou vyčísleny za majoritní distribuční společnosti za 
všechny změny spojené s vyhláškou v tabulce v bodě 3.1.3.1. 

V neposlední řadě, změna systému zálohování vyvolá i dodatečné náklady pro provozovatele 
distribučních soustav, které spočívají v celkové administraci výběru regulovaných složek ceny služby 
distribuční soustavy a jejich následný odvod provozovateli přenosové soustavy (v případě poplatku za 
systémové služby) nebo operátorovi trhu (v případě poplatku na činnosti operátora trhu a poplatku na 
podporu elektřiny). Ceny IT jsou vyčísleny za majoritní distribuční společnosti za všechny změny 
spojené s vyhláškou v tabulce v bodě 3.1.3.1. 

Pro zákazníka tato varianta nepředpokládá žádné náklady. 

Varianta III 

Z pohledu přínosů se jedná o variantu, která není zcela tržně konformní a systémově správné řešení. 

Zejména by mělo dojít k efektivnějšímu výběru regulovaných cen na systémové služby, na činnosti 
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operátora trhu a na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tato varianta již nepředpokládá 
obdobná rizika jak varianta II. 

Z pohledu nákladů u regulovaných účastníků trhu může obdobným nákladům jako v případě varianty 
II, to znamená vznik dodatečných nákladů spojených s úpravou IT systému (nastavení nové logiky 
fakturace nebo úprava IT rozhraní pro zadávání nových výkazů).  

Z pohledu zákazníka se nepředpokládá žádný dopad na konečnou cenu elektrické energie, 
jelikož navrhovaná úprava řeší způsob zálohování mezi jednotlivými držiteli licence. Ti od 
zákazníků odeberou stejný objem hotovosti a vyhláška pouze řeší její další redistribuci. 
S ohledem na stabilitu sektoru, proběhlo nad touto problematikou několik jednání a všechny 
regulované subjekty výsledný text berou jako akceptovatelný kompromis.   

3.6.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Každá z výše uvedených variant předpokládá dodatečné náklady. 

Varianta I nepřináší žádný pozitivní efekt, naopak hrozí právní nejistota v případě, že by byl ponechán 
současný způsob stanovení zálohových plateb na úrovni dokumentu, který nemá ani legislativní 
charakter. Dále by mohlo docházet k nepřesnému výběru regulovaných složek za systémové služby, za 
činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny. Z pohledu tržní konformity a systémové správnosti se 
nejedná o vhodnou variantu. 

Varianta II by mohla mít pozitivní efekt v případě právní jistoty při stanovení zálohových plateb na 
vyšší právní úrovni. Navržený výklad aplikace § 28 odst. 5 a 6 by mohl být z dlouhodobého hlediska 
nevhodný, jelikož se nabízí prostor k manipulaci odvodu s regulovanou složkou ceny na podporu 
elektřiny. O to více hrozí zvýšení ceny u operátora trhu za činnost související s administrací a výplatou 
podpory na elektřiny, která by se mohla projevit i v konečné regulované platbě za činnosti operátora 
trhu.  Z pohledu tržní konformity a systémové správnosti se nejedná o vhodnou variantu. 

Varianta III byla projednána a vydiskutována jako nejlepší z možných variant, má veskrze pozitivní 
přínosy pro právní jistotu účastníků trhu. Předpokládané náklady mohou mít pouze krátkodobý 
jednorázový charakter. Dlouhodobě se nepředpokládá, že by vznikaly další dodatečné náklady, které 
by významným způsobem ovlivnily hospodaření dotčených subjektů. 

4. Konzultační proces 

4.1 Cíl konzultace 

  Cílem konzultačního procesu, který byl veden s dotčenými účastníky elektroenergetického 
trhu, bylo shromáždit informace, připomínky a názory týkající se jednotlivých procesů probíhajících 
na energetickém trhu, například problematika změny dodavatele elektřiny, registrace účastníků trhu, 
předávání informací mezi jednotlivými účastníky trhu nebo stanovování zálohových plateb mezi 
účastníky trhu s elektřinou. Navíc smyslem konzultačního procesu je rovněž zajistit transparentnost 
postupu při přípravě prováděcího právního předpisu.  Konzultace ověřila, zda navrhovaná vyhláška 
bude prakticky realizovatelná a legitimní z hlediska účastníků trhu s elektřinou. 

4.2 Prvky hodnocení dopadů, pro které je konzultace nezbytná 

 Z pohledu dotčených subjektů je důležité účastnit se procesu návrhu popsané právní úpravy, 
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aby bylo možné předejít případným problémům při implementaci upraveného systému komunikace 
mezi účastníky trhu. Je třeba prodiskutovat technické parametry informačních procesů a zajistit jejich 
omezení popřípadě rozšíření tak, aby nedocházelo k procesním chybám. Mohou nastat případy, které 
vydavatel vyhlášky nemusí předvídat z důvodu změny stávající praxe nebo specifičnosti jednotlivých 
subjektů a jejich působení v rámci energetického trhu České republiky. 

4.3 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). V případě této vyhlášky specificky i Ministerstvo průmyslu a obchodu jako 
gestor energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. 

4.4 Nástroj konzultace 

 Před předložením návrhu předmětné vyhlášky do meziresortního připomínkového řízení 
probíhala společná jednání se zástupci výše uvedených cílových skupin a to po dobu několika měsíců 
s měsíční intenzitou min. 2-3 jednání. 

4.5 Přínosy konzultace pro tvorbu vyhlášky 

 V rámci jednání byly formou diskusí analyzovány cesty, které měly vést k naplnění zmocnění 
pro tvorbu právní úpravy formou brainstormingu. U následujících zásadních témat bylo analyzováno 
několik řešení a vybráno vždy kompromisní. 

Problematika dodávky dodavatelem poslední instance – varianta ponechat stávající stav se ukázala 
jako života neschopná s ohledem na zkušenosti z proběhlých DPI. Zvolená varianta pak umožní jak 
ukončit dodávku při nedostatečném jištění vůči OTE, tak při neplnění platebních povinností vůči 
distributorovi.  V této souvislosti došlo i ke konzultaci s tvůrcem zákona čili MPO ve věci původního 
záměru. 

Problematika situace, kdy při změně dodavatele vlivem administrativní chyby dojde k časové prodlevě 
u nové smlouvy. Zde energetický zákon ne zcela jasně řeší celou problematiku, pouze konstatuje, 
že pokud dojde k přerušení dodávky po méně než deset dní, nejedná se o neoprávněný odběr. Opět 
jednou z variant bylo celou úpravu neřešit, ale s ohledem na ochranu zákazníka byla zamítnuta. Další 
variantou bylo realizovat toto přerušení formou DPI (viz výše), ale konzultace ukázala, že pro toto 
právní řešení není právní podklad. Zvolená varianta výsledná je minimalistickou variantou respektující 
ustanovení zákona. I v této věci došlo ke konzultaci s tvůrcem zákona tedy MPO. 

V průběhu meziresortního připomínkového řízení byl současně ukončen veřejný konzultační proces. 
Na jeho základě byl předpis dále upraven a následovala 3 pracovní jednání s účastníky trhu, během 
nichž došlo k ujasnění jednotlivých postojů a nalezení vhodných řešení, které tvoří  kompromisní, ale 
i realizovatelné řešení.  

4.2 Implementace doporučené varianty, vynutitelnost a přezkum účinnosti regulace 

 Předkladatelem návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je Energetický regulační úřad, 
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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 formou konzultací s dotčenými subjekty (účastníky trhu). Současně 
úřad s ohledem na vlastní činnost v oblasti ochrany spotřebitele má prakticky okamžité signály o 
možných problémech na trhu. 

Pokud nebude z vyhodnocení vyplývat potřeba reakce změnou navrhované právní úpravy, pak 
se předpokládá, že k dalšímu přezkumu účinnosti regulace dojde před skončením následujícího (IV.) 
regulačního období, tedy v první polovině roku 2018, a to zejména v souvislosti s nastavením 
podmínek pro regulační období následující tak, aby případná novela vyhlášky mohla nabýt účinnosti 
s počátkem V. regulačního období – 1.1.2019.  

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 v souvislosti s přípravou nového regulačního období. To nevylučuje dílčí přezkum 
jednotlivých institutů z důvodů změn legislativy nebo vnějších událostí na trhu. 

 

4.3 Kontakt na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
Ing. Pavel Círek 
Energetický regulační úřad 
Sekce regulace/Odbor elektroenergetiky 
tel. 255 715 557 
e-mail: pavel.cirek@eru.cz 
 
 
JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D 
Energetický regulační úřad 
Sekce legislativně správní 
tel: 564 578 637 
e-mail: antonin.spiruda@eru.cz 
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Zvláštní část 

 

k § 1 

 Ustanovení vymezuje předmět úpravy této vyhlášky v souladu s prováděnými ustanoveními 
energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. 

 

k § 2 

 Upravuje definice některých pojmů, které nejsou zavedeny přímo v energetickém zákoně 
a zákoně o podporovaných zdrojích energie. Jejich definice je nezbytná pro jednodušší aplikaci 
jednotlivých ustanovení vyhlášky. 

 

TRH S ELEKTŘINOU 

            Ustanovení předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva energetického zákona, 

konkrétně obsažená v § 20a, § 24 odst. 1 písm. a), d) a e), § 25 odst. 3 písm. b) a § 30 odst. 1 písm. b).  

 Dále, podle § 98a odstavec 2 písmeno h) energetického zákona bod 6. má vyhláška 

o Pravidlech trhu s elektřinou specifikovat pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou 

a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání, podle bodu 5. rovněž postupy pro obstarávání 

regulační energie. Podle definic energetického zákona je regulační energií elektřina zajišťovaná 

aktivací podpůrných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo elektřina obstaraná 

provozovatelem přenosové soustavy v zahraničí. Vyrovnávacím trhem s regulační energií trh 

s  regulační energií vypořádaný a organizovaný operátorem trhu v součinnosti s provozovatelem 

přenosové soustavy.  

 

k § 3 

 Ustanovení specifikuje čtyři základní druhy obchodování s elektřinou, které se odehrávají 
na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi 
účastníky trhu s elektřinou, na vyrovnávacím trhu s regulační energií a na trhu s podpůrnými službami. 
Dále, upřesňuje způsob užívání časových údajů při obchodování s elektřinou na území České 
republiky. 

 

k § 4 

 Ustanovení vymezuje tři formy krátkodobého trhu s elektřinou, který organizuje operátor trhu, 
což je blokový trh, denní trh a vnitrodenní trh.  Další ustanovení specifikují hlavní principy 
obchodování s elektřinou na těchto trzích. Účast na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je 
možná pouze na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Smluvními 
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stranami této smlouvy jsou operátor trhu a subjekt zúčtování. Minimální množství poptávané nebo 
nabízené elektřiny na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je 1 MWh.              

 

k § 5 

 Ustanovení specifikuje postup obchodování na blokovém trhu, na kterém se obchoduje 
s určitými produkty, typicky Base, Peak nebo Off-Peak. (Base – základ = celý den; Peak – špička 
= od 8 do 20 hod; Off-Peak – mimo špičku = od 20 do 8 hod.) Operátor trhu je povinen oznamovat 
každému účastníku způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh 
velikost sjednané dodávky elektřiny, velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh a cenu. V průběhu 
denního obchodování má operátor trhu povinnost zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup 
informace o průběžném stavu obchodování podle jednotlivých zobchodovaných obchodních bloků. 
Bezprostředně po uzavírce blokového trhu pro daný obchodní blok operátor trhu zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny z uskutečněných obchodů na blokovém trhu a vážené 
průměry cen elektřiny zobchodované v jednotlivých obchodních blocích.  

 

k § 6 

 Ustanovení specifikuje postup obchodování na denním trhu s elektřinou. Na denním trhu se 
obchoduje s dodávkou na den dopředu. Obchod probíhá formou 24 aukcí – na každou hodinu dne 
jedna. Výsledkem aukce je vždy výsledná cena a zobchodované množství energie. Operátor trhu má 
povinnost oznamovat každému účastníku daného trhu pro každou obchodní hodinu velikost sjednané 
dodávky elektřiny, sjednaného odběru elektřiny v MWh a cenu.  

 

k § 7 

 Navrhované ustanovení specifikuje postup obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou, 
na kterém se obchoduje v daný den na dodávku minimálně hodinu předem. Na tomto trhu obchodují 
účastníci, kteří neplánovaně mají nedostatek nebo přebytek energie. Vnitrodenní trh je organizován 
pro obchodní hodiny v rámci obchodního dne a lze na něm zadávat a obchodovat nabídky a poptávky 
elektřiny pro všechny hodiny daného obchodního dne způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu 
na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou, tedy průběžně.  

 

k § 8 

 Toto ustanovení specifikuje postup pro finanční vypořádání obchodů na organizovaném 
krátkodobém trhu s elektřinou. Pro všechny tři formy obchodování na organizovaném krátkodobém 
trhu platí, že finanční vypořádání je nezávislé na skutečných hodnotách dodávek elektřiny 
do elektrizační soustavy a skutečných hodnotách odběrů elektřiny z elektrizační soustavy. Operátor 
trhu má povinnost oznámit každý obchodní den každému účastníku informace za předcházející 
obchodní období v členění na jednotlivé trhy velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost 
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sjednaného odběru elektřiny v MWh, dosažené ceny a platby za sjednaný odběr elektřiny a úhrady 
za sjednanou dodávku elektřiny. 

 

k § 9 

 Specifikuje postup pro předávání údajů z dvoustranných obchodů. Mimo forem obchodování 
na trhu organizovaném operátorem trhu probíhá obchodování „bez organizátora“, tj. na standardní 
smluvní bázi. Pro účastníky těchto obchodů platí oznamovací (registrační) povinnost vůči operátorovi 
s elektřinou. Výčet smluv a subjektů, které mají danou povinnost je uveden v prvním odstavci. 
Operátor trhu má povinnost prověřit, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo za které 
burza předložila k registraci technické údaje ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek. 
Po provedené kontrole, zaregistruje operátor trhu technické údaje ze smluv splňující všechny 
náležitosti a zašle registrovaným účastníkům trhu s elektřinou potvrzení o jejich registraci. V každé 
obchodní hodině je každému subjektu zúčtování stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek 
dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu 
z elektrizační soustavy. Výraz dvoustranný obchod je tradiční, takže nebyl v případě nové vyhlášky 
změněn. Lze však připustit, že i v oblasti obchodování s elektřinou může dojít k obchodu za účasti 
více stran.  

 

k § 10 

 Specifikuje postup zajišťování regulační energie na vyrovnávacím trhu. Na vyrovnávacím trhu 
s regulační energií se obchoduje pouze s elektřinou, která je provozovatelem přenosové soustavy 
využita ke krytí systémové odchylky. Vyrovnávací trh s regulační energií je uskutečňován po uzavírce 
dvoustranného obchodování a organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou.  Účast 
na vyrovnávacím trhu s regulační energií se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu 
na vyrovnávací trh s regulační energií, kterou operátor trhu uzavírá se subjektem zúčtování, nebo 
s jiným registrovaným účastníkem trhu s elektřinou. Nabídky na vyrovnávací trh s regulační energií 
podávají registrovaní účastníci trhu s elektřinou nejpozději 30 minut před začátkem obchodní hodiny, 
ve které má být dodávka regulační energie provozovatelem přenosové soustavy, jako jediným 
poptávajícím, využita ke krytí systémové odchylky.  

 

k § 11 

 Specifikuje postup zajišťování regulační energie na trhu s podpůrnými službami. Na trhu 
s podpůrnými službami nakupuje provozovatel přenosové soustavy pro elektrizační soustavu podpůrné 
služby. Nabízet poskytování podpůrných služeb může fyzická či právnická osoba, která splňuje 
podmínky pro poskytování podpůrných služeb stanovené provozovatelem přenosové soustavy. 
Provozovatel přenosové soustavy vyhodnocuje podané nabídky pro každou podpůrnou službu zvlášť 
a neprodleně informuje každého nabízejícího o výsledku vyhodnocení jeho nabídky. Provozovatel 
přenosové soustavy má právo ověřovat schopnost poskytovatele podpůrných služeb poskytnout 
sjednanou službu.  
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k § 12 

 Specifikuje postup obstarávání elektřiny provozovatelem přenosové soustavy k zajištění 
rovnováhy v přenosové soustavě. Provozovatel přenosové soustavy má povinnost obstarávat pro 
každou obchodní hodinu elektřinu za účelem řešení stavů nerovnováhy v síti. Provozovatel přenosové 
soustavy obstarává elektřinu pro řešení stavů nerovnováhy jako regulační energii prostřednictvím 
aktivace podpůrných služeb, na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo jako dodávku ze zahraničí 
nebo do zahraničí na základě smluv, jejichž účelem je operativní dodávka elektřiny pro vyrovnání 
systémové odchylky. 

 

k § 13 

 Navrhované ustanovení specifikuje postup pro zajištění přeshraničního obchodu s elektřinou. 
Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přeshraničním přenosu 
elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy má právo, při nedostatečném finančním zajištění plateb 
subjektem zúčtování přenos elektřiny ze zahraničí subjektu zúčtování odmítnout. 

 

k § 14 

 Ustanovení vymezuje podmínky finančního zajištění plateb subjektů zúčtování. Subjekt 
zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb, které slouží k zajištění rizik spojených 
s dodávkou a odběrem elektřiny, dvoustrannými obchody, obchody uzavřenými na organizovaném 
krátkodobém trhu s elektřinou a vyrovnávacím trhu s regulační energií a přeshraničními obchody. 
Výše zajištění plateb požadovaná operátorem trhu se snižuje o závazky operátora trhu k subjektu 
zúčtování. Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, 
operátor trhu takový obchod nezaregistruje a bez zbytečného odkladu o tom subjekt zúčtování 
informuje. V případě přeshraničního obchodu informuje také provozovatele přenosové soustavy. 
Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb, může operátor trhu krátit již 
zaregistrované obchody.  

 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ TRHU, PŘEDÁVÁCÍCH A ODBĚRNÝCH MÍST 

 Ustanovení předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva energetického zákona, 
konkrétně obsažená v § 23 odst. 2 psím. m), § 24 odst. 10 písm. v) a y), § 25 odst. 11 písm. d) a § 30 
odst. 2 písm. e).  

 Podle § 98a odstavec 2 písmeno h) energetického zákona bod 8. má vyhláška o Pravidlech 
trhu s elektřinou specifikovat termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně 
registrace odběrných a předávacích míst. Podle definic energetického zákona je odběrným místem 
místo, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické 
zařízení jednoho zákazníka, včetně měřících transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka 
elektřiny. 
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k § 15 

 Stanovuje postup pro registraci účastníků trhu s elektřinou v informačním systému operátora 
trhu. Registrace v informačním systému probíhá na základě uzavření smlouvy mezi účastníkem trhu 
a operátorem trhu. Operátor trhu při registraci účastníka trhu přiděluje účastníkovi trhu třináctimístný 
identifikační číselný kód. Číselný identifikační kód sděluje na žádost účastníka trhu provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy ve spolupráci s  operátorem trhu účastníkovi trhu.  

 

k § 16 a 17 

 Navrhované stanovení specifikují postup pro registraci předávacích míst, odběrných míst 
a výroben. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registruje u operátora trhu jednotlivá 
odběrná nebo předávací místa připojená k jeho soustavě. Obdobně postupuje i provozovatel lokální 
distribuční soustavy, který navíc registruje všechny jim provozované lokální distribuční soustavy. 
Provozovatel lokální distribuční soustavy neregistruje odběrná nebo předávací místa, u nichž převzal 
odpovědnost za odchylku dodavatel, který je součástí vertikálně integrovaného podnikatele a jehož 
součástí je rovněž provozovatel lokální distribuční soustavy.  

 V případě, že provozovatel distribuční soustavy provozuje distribuční soustavu, která není 
připojena k soustavě České republiky nebo je k distribuční soustavě připojena zahraniční distribuční 
soustavy nepřipojená k zahraniční distribuční soustavě, registruje se u operátora trhu jedno souhrnné 
předávací místo, za které následně předává souhrnně data z měření dle jednotlivých typů měření.  

 Dále předmětem úpravy těchto ustanovení je stanovení postupu pro registraci nově vzniklého 
předávacího místa výrobny elektřiny, prostřednictvím kterého je uskutečňována dodávka i odběr 
elektřiny. Takové odběrné místo je registrováno jako dvě předávací místa, zvlášť za dodávku elektřiny 
a zvlášť za odběr elektřiny. V případě odběrného místa, u něhož dochází ke změně dodavatele, který je 
součástí vertikálně integrovaného podnikatele na dodavatele „alternativního“, je odběrné místo 
registrováno provozovatelem distribuční soustavy v informačním systému operátora trhu nejpozději 
v den, v němž dojde k ukončení dodávky elektřiny stávajícím dodavatelem.  

 Rovněž ustanovení specifikují povinnost operátora trhu vytvářet a spravovat číselníky 
odběrných a předávacích míst v přenosové a distribučních soustavách a povinnost provozovateli 
přenosové a distribuční soustavy přidělovat každému odběrnému nebo předávacímu místu 
osmnáctimístný identifikační číselný kód. Zároveň provozovatel distribuční soustavy neprovádí 
odregistraci odběrného místa zákazníka u operátora trhu.  

 

ODPOVĚDNOST ZA ODCHYLKU 

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva energetického 
zákona, konkrétně obsažená v § 20a odst. 4 písm. c), k) a l), § 22 odst. 2, § 23 odst. 2 písm. f), § 24 
odst. 10 písm. e), § 25 odst. 10 písm. f) a § 30 odst. 2 písm. b) a m). 

 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou má podle zmocnění § 98a odst. 2 písm. h) bodu 3. 
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energetického zákona specifikovat postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti 
za odchylku, dále podle bodu 4. má specifikovat 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 a podle bodu 7. má specifikovat pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek 
elektřiny. Podle definic energetického zákona je typový diagram dodávek charakterizuje roční průběh 
spotřeby elektřiny u zákazníka, který se používá pro vyhodnocení odchylek. 

 

k § 18 

 Ustanovení specifikuje odpovědnost za odchylku jednoho nebo více subjektů zúčtování 
k jednotlivým odběrným místům, předávacím místům a souhrnu předávacích míst. Ustanovení tohoto 
paragrafu dále specifikuje postup a termíny přenášení odpovědnosti za odchylku mezi subjekty 
zúčtování.  

 Dále ustanovení obsahuje postup pro informování jednotlivých účastníků v případě ukončení 
odpovědnosti za odchylku k příslušnému odběrnému místu, předávacímu místu nebo souhrnu 
předávacích míst. Postup pro přenášení odpovědnosti za odchylku mezi subjekty zúčtování a postup 
pro informování v případě ukončení odpovědnosti za odchylku probíhá prostřednictvím informačního 
systému operátora trhu. 

 

k § 19 

 Ustanovení specifikuje postup a termín pro předávání skutečných hodnot měření typu A 
provozovatelem přenosové soustavy za dodávky a odběry elektřiny pro účely vyhodnocení odchylky. 

 

k § 20 

 Ustanovení specifikuje postup a termíny pro předávání skutečných hodnot měření typu A 
a předběžných hodnot měření typu B a C provozovatelem distribuční soustavy za dodávky a odběry 
elektřiny pro účely vyhodnocení odchylky. 

 

k § 21 

 Ustanovení specifikuje postup a termíny pro předávání předběžných hodnot za předávací místa 
s měření typu B a předběžné hodnoty za předávací místa výroben elektřiny s měřením typu C, kde 
subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku. Zároveň ustanovení specifikuje postup pro 
vypořádání odchylek operátorem trhu v případě, že operátor trhu neobdržel předběžné hodnoty 
měsíčních odběrů a dodávek elektřiny pro následující kalendářní měsíc v jednotlivých předávacích 
místech výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost 
za odchylku. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA5BDXPKC)



29 
 

k § 22 

 Ustanovení specifikuje postup pro nakládání s daty, které operátor trhu obdržel pro výpočet 
systémové odchylky účastníka trhu. Operátor trhu označuje předané hodnoty z měření typu A nebo B 
na základě věrohodnosti. Typicky se jedná o způsob označení platná hodnota, náhradní platná 
hodnota, náhradní předběžná hodnota, nulová hodnota. 

 

k § 23 

 V tomto ustanovení je vymezen pojem typový diagram a normalizovaný typový diagram. 
Zároveň ustanovení specifikuje postup pro stanovení zbytkového diagramu v regionech typových 
diagramů operátorem trhu. Tyto údaje zpřístupní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a prostřednictvím informačního systému operátora trhu. 

 Dále ustanovení specifikuje postup pro přiřazení a změnu třídy typového diagramu zákazníka 
s měřením typu C, kterou provádí provozovatel regionální distribuční soustavy. Provozovatel 
distribuční soustavy o této změně informuje operátora trhu v termínu, který specifikuje toto 
ustanovení.  

 

k § 24 

 Ustanovení specifikuje postup pro stanovení plánované roční spotřeby provozovatelem 
regionální distribuční soustavy, pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Zároveň ustanovení 
specifikuje postup, podle kterého operátor trhu stanoví hodnoty odběrů elektřiny u zákazníků 
s měřením typu C na základě zbytkových diagramů. Hodnoty jsou stanoveny jednotlivě pro odběrná 
místa zákazníků se změnou dodavatele a souhrnně po jednotlivých třídách typových diagramů 
za odběrná místa, u kterých změna dodavatele neproběhla. 

 

k § 25 

 Toto ustanovení specifikuje postup a termíny pro vyhodnocení odchylek operátorem trhu 
v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, u kterých proběhla změna dodavatele elektřiny. 
Operátor trhu provádí vyhodnocení odchylek v časovém rozpětí měsíční a závěrečné měsíční 
vyhodnocení. Měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí dvanáctý pracovní den měsíce následujícího 
po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeby elektřiny u příslušných odběrných míst. Závěrečné 
měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí desátý pracovní den čtvrtého měsíce, který následuje 
po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeby elektřiny u příslušných odběrných míst. 

 

k § 26 

 Ustanovení specifikuje postup pro vyhodnocení odchylek operátorem trhu v lokálních 
distribučních soustavách pro odběrná místa s měřením typu C, která operátor trhu provádí v časovém 
rozpětí denní zúčtování odchylek, měsíční a závěrečné měsíční zúčtování odchylek. Rovněž 
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ustanovení specifikuje postup pro stanovení hodnoty ztrát operátorem trhu v lokální distribuční 
soustavě a postup pro stanovení hodnot plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu 
C provozovatelem lokální distribuční soustavy. Hodnoty plánované roční spotřeby stanoví a zasílá 
operátorovi trhu provozovatel lokální distribuční soustavy jednotlivě za odběrná místa s měřením typu 
C, kde proběhla změna dodavatele elektřiny a souhrnně za ostatní zákazníky s měřením typu C beze 
změny dodavatele elektřiny. 

 

k § 27 

 Ustanovení specifikuje postup, na základě kterého operátor trhu stanovuje odchylky subjektu 
zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh za skutečné dodávky elektřiny a skutečné odběry 
elektřiny. Rovněž ustanovení specifikuje odpovědnost za odchylku při realizaci přeshraniční výměny 
elektřiny a také postup pro stanovení salda zahraničních výměn. 

 

k § 28 

 V tomto ustanovení je specifikován postup pro zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu 
odchylek. Zároveň specifikuje velikost rozdílu u odběrných nebo předávacích míst vybavených 
měřením typu A nebo B, které jsou tolerovány při vyhodnocování a zúčtování odchylek. 

 

k § 29 

 V ustanovení je specifikován postup a termín pro zúčtování odchylek a stanovení ceny 
za systémovou odchylku. Operátor trhu provádí vyhodnocení odchylek a stanoví cenu za systémovou 
odchylku. Stav vyhodnocení odchylek operátor oznámí subjektu zúčtování. 

 

k § 30 

 Toto ustanovení stanovuje postup pro finanční vypořádání odchylek a rovněž i termíny, 
ve kterých operátor trhu provádí finanční vypořádání odchylek. Zároveň je v ustanovení specifikován 
postup, který operátor trhu uplatňuje v případě neuhrazení závazku subjektem zúčtování operátorovi 
trhu. 

 

k § 31 a 32 

 Ustanovení specifikují postup pro zúčtování a finanční vypořádání plateb ve zvláštním režimu 
chodu elektrizační soustavy České republiky. Rovněž ustanovení specifikují termín pro ohlašování 
stavu nouze a předcházení stavu nouze provozovatelem přenosové. Zúčtování elektřiny ve zvláštním 
režimu probíhá na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny. Zároveň operátor 
trhu stanovuje cenu dodávky elektřiny pro každou hodinu jako vážený průměr, jelikož ve stavu nouze 
nebo předcházení stavu nouze není organizován krátkodobý trh s elektřinou. 
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VOLBA A ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY  

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva energetického 
zákona, konkrétně obsažená v § 11a odst. 2 a 3, § 28 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. l) a § 51 odst. 1 
a 4.  

 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou má specifikovat podle zmocnění § 98a odst. 2 písm. h) 
bodu 2. energetického zákona termíny pro předkládání žádosti o uzavření smluv na trhu s elektřinou 
a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu a dále podle bodu 8. termíny a postup při 
volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných a předávacích míst. 

 

k § 33 

 Toto ustanovení specifikuje postup pro podání žádosti o informaci o ukončení smluvního 
vztahu zákazníka a stávajícího dodavatele (dále jen „žádost o informaci“) prostřednictvím systému 
operátora trhu a následné zprostředkování informace o přijetí žádosti o informaci operátorem trhu 
novému a stávajícímu dodavateli a současně předání údajů ze žádosti o informaci stávajícímu 
dodavateli. Rovněž ustanovení specifikuje obsahové náležitosti žádosti o informaci. Náležitosti žádosti 
jsou ve vyhlášce stanoveny proto, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům, a aby zde 
nevznikl prostor pro vyžadování nadbytečných údajů ze strany dodavatelů elektřiny. 

 

k § 34 

 Ustanovení navazuje na § 31 předmětné vyhlášky. V tomto ustanovení jsou specifikovány 
důvody, pro které je možné odmítnout žádost o informaci stávajícím dodavatelem a zároveň je 
specifikován postup a termín, ve kterém může nový dodavatel zjednat nápravu. Stávající dodavatel se 
musí k žádosti o informaci vyjádřit nejpozději k datu účinnosti ukončení smluvního vztahu v případě, 
že dosud nebyla podána žádost o změnu dodavatele elektřiny. 

 Toto ustanovení rovněž usměrňuje postup změny dodavatele v případě, že dochází k přepisu 
odběrného místa zákazníka. 

 

k § 35 

 Specifikuje základní podmínky pro podání žádosti o změnu dodavatele elektřiny, termín kdy je 
nejdříve možné podat žádost a zároveň termín kdy je nejpozději možné podat žádost o změnu 
dodavatele elektřiny, včetně termínu do kdy operátor trhu informuje příslušného dodavatele elektřiny 
o podání žádosti o změnu dodavatele. Ustanovení také specifikuje obsahové náležitosti žádosti 
o změnu dodavatele. Náležitosti žádosti jsou ve vyhlášce stanoveny proto, aby byl zajištěn jednotný 
přístup ke všem žadatelům, a aby zde nevznikl prostor pro vyžadování nadbytečných údajů ze strany 
dodavatelů elektřiny. 
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k § 36 

 Předmětem ustanovení je specifikovat postup pro podání žádosti o uzavření smlouvy 
o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy. Žádost podává nový dodavatel nebo jiný 
účastník trhu s elektřinou. O výsledku posouzení žádosti informuje provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy operátora trhu. Rovněž ustanovení specifikuje důvody, pro které má provozovatel 
přenosové a distribuční soustavy právo odmítnout žádost. Operátor trhu o výsledku posouzení žádosti 
informuje dotčené účastníky trhu s elektřinou. 

 

k § 37 

 Ustanovení specifikuje postup ukončení žádosti o ukončení nebo žádosti o pozastavení 
procesu změny dodavatele. Nový dodavatel může podat žádost o ukončení změny dodavatele elektřiny 
do 14:00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání žádosti o informaci. Současně může žádost 
o pozastavení procesu změny dodavatele podat stávající dodavatel do 18:00 hodin pátého pracovního 
dne ode dne předání žádosti o informaci. 

 

k § 38 

 V navrhovaném ustanovení je vymezen postup pro ukončení procesu změny dodavatele 
elektřiny a zahájení dodávek elektřiny novým dodavatelem elektřiny nebo pokračování dodávek 
elektřiny stávajícím dodavatelem elektřiny v případě, že nový dodavatel elektřiny podal žádost 
o ukončení procesu změny dodavatele elektřiny, včetně lhůt pro zastavení procesu změny dodavatele 
elektřiny. 

 

k § 39 

 Stanoví úkony, na základě kterých je provedena změna dodavatele elektřiny. Zejména se jedná 
o úkony provedené operátorem trhu a provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy. 
Konkrétně operátor trhu zruší přiřazení odběrného nebo předávacího místa stávajícímu dodavateli 
elektřiny a přiřadí dotčené odběrné nebo předávací místo novému dodavateli elektřiny, dále operátor 
trhu zpřístupní novému subjektu zúčtování a novému dodavateli elektřiny ve svém systému údaje 
o plánované roční spotřebě elektřiny v jednotlivých odběrných místech s měřením typu C a zároveň 
předá skutečně naměřené množství elektřiny. Zároveň provozovatel přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy zajistí odečet nebo stav měřícího zařízení k vyúčtování a vyrovnání závazků 
s předchozím subjektem zúčtování a předchozím dodavatelem elektřiny.  

Předmětem úpravy tohoto ustanovení je také způsob vyřizování žádostí o uskutečnění změny 
dodavatele elektřiny operátorem trhu v běžném režimu a režimu, kdy k danému odběrnému nebo 
předávacímu místu bylo podáno současně několik žádostí o změnu dodavatele elektřiny různými 
dodavateli elektřiny. 

 

k § 40 
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 Ustanovení specifikuje postup pro zkrácení a prodloužení dodávky elektřiny v odběrném nebo 
předávacím místě elektřiny. Tento úkon probíhá na základě žádosti o zkrácení nebo prodloužení 
dodávky elektřiny a tuto žádost podává dodavatel elektřiny. Rovněž ustanovení specifikuje termíny, 
které musí splnit dodavatel elektřiny v případě, že žádá o zkrácení nebo prodloužení dodávky elektřiny 
k příslušnému odběrnému nebo předávacímu místu a zároveň jsou specifikovány termíny, které musí 
splnit operátor trhu v případě informování dotčených účastníků trhu. 

 

k § 41 

 Ustanovení specifikuje termíny a postup pro změnu dodavatele elektřiny mimo režim 
přenesené odpovědnosti za odchylku. Předmětem tohoto ustanovení je změna dodavatele elektřiny 
z důvodu změny zákazníka v odběrném místě, změna dodavatele poslední instance za jiného 
dodavatele elektřiny, změna počtu dodavatelů elektřiny, změna dodavatele elektřiny v předávacím 
místě výrobny, změna dodavatele elektřiny v předávacím místě provozovatele lokální distribuční 
soustavy v případě nákupu elektřiny pro krytí ztrát a z důvodu úpravy platnosti smlouvy o dodávce 
nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Rovněž ustanovení specifikuje postup pro 
zahájení dodávky elektřiny po neoprávněném odběru nebo po neoprávněné distribuci elektřiny. 

 

k § 42 

 Specifikuje postup a termíny pro vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb, které 
provádí provozovatel distribuční soustavy prostřednictvím informačního systému operátora trhu. 
Zároveň ustanovení specifikuje termíny pro prodloužení předávání údajů v případě reklamace měření 
dodávky elektřiny nebo v případě šetření neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného odběru 
elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny. 

 Dále předmětem úpravy ustanovení je postup pro předávání údajů účastníkem trhu 
provozovateli distribuční soustavy v případě samoodečtů, přičemž účastník trhu má možnost zaslat 
maximálně 10 samoodečtů v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po provedení samoodečtu. 
Takto provedené samoodečty má provozovatel distribuční soustavy právo odmítnou a zároveň sdělit 
důvody odmítnutí do 15 dnů od přijetí dat. 

 Ustanovení navíc specifikuje způsob účtování ceny za rezervovanou kapacitu zákazníkovi, 
který odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV 
a který v průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele elektřiny. 

 

k § 43 

 Navrhované ustanovení specifikuje termín pro uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové 
soustavy nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy. Tato smlouvy je uzavírána pro jedno 
nebo více odběrných míst zákazníka, pro jedno nebo více předávacích míst zákazníka nebo pro souhrn 
odběrných nebo předávacích míst distribuční soustavy. 

 Ustanovení rovněž vymezuje postup a termíny pro předání návrhu změny rámcové smlouvy 
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dodavatelem elektřiny.  

 

k § 44 

 Ustanovení specifikuje postup a termín pro podání žádosti o poskytnutí přenosu nebo 
distribuce elektřiny u nově vzniklého odběrného místa a zároveň stanovuje obsahové náležitosti 
žádosti o zahájení dodávky do daného odběrného místa. Náležitosti žádosti jsou ve vyhlášce stanoveny 
proto, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům a aby zde nevznikl prostor pro vyžadování 
nadbytečných údajů ze strany provozovatele distribuční soustavy. 

 

k § 45 

 Ustanovení specifikuje postup pro posouzení žádosti o zahájení dodávky do daného odběrného 
místa. V tomto ustanovení jsou věcně vymezeny úkony prováděné provozovatelem přenosové nebo 
distribuční soustavy a úkony prováděné u operátora trhu s elektřinou. Typicky provozovatel přenosové 
nebo distribuční soustavy příjme nebo odmítne žádost o zahájení dodávky a informuje o této 
skutečnosti operátora trhu. V případě, že je v informačním systému operátora trhu registrován souhlas 
subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku, zaregistruje operátor trhu zahájení 
dodávky k příslušnému datu. 

 

k § 46 

 Ustanovení specifikuje postup a termíny pro přenesení odpovědnosti za odchylku a zahájení 
dodávky elektřiny u nově vzniklého předávacího místa. Ustanovení také stanovuje obsahové 
náležitosti žádosti o přiřazení odpovědnosti za odchylku za dodávku elektřiny z výrobny elektřiny, 
na základě kterých operátor trhu přiřadí odpovědnost za odchylku k příslušnému předávacímu místu 
výrobny elektřiny.  

 

k § 47 

 V ustanovení je stanoven postup pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při 
přeměnách obchodních společností. V případě fúzí a akvizic, při nichž dochází ke změně subjektu 
zúčtování nebo ke změně dodavatele elektřiny na odběrných nebo předávacích místech účastníků trhu 
podává subjekt zúčtování nebo dodavatel elektřiny, na něhož mají být odběrná nebo předávací místa 
převedena u operátora trhu žádost o hromadný převod odběrných a předávacích míst. Toto ustanovení 
také obsahuje náležitosti, které jsou součástí žádosti o hromadný převod odběrných nebo předávacích 
míst. 

 

REGULOVANÉ CENY V ELEKTROENERGETICE 

 Ustanovení předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva energetického zákona, 
konkrétně obsažená v § 19a, § 23 odst. 2 písm. f) a g), § 24 odst. 1 písm. b) a x), § 25 odst. 1 písm. b) 
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a odst. 11 písm. k). 

 Dále, podle § 98a odstavec 2 písmeno h) energetického zákona bod 11. má vyhláška 
o Pravidlech trhu s elektřinou stanovit 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. Podle definic energetického zákona je 
službou přenosové soustavy zajišťování přenosu elektřiny, systémových služeb a služeb souvisejících 
se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy. Službou distribuční 
soustavy je zajišťování distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého 
a bezpečného provozu distribuční soustavy. 

 

k § 48 

 Toto ustanovení stanovuje složky ceny služby přenosové soustavy, složky ceny služby 
distribuční soustavy, cenu za rezervovanou kapacitu a ostatní regulované ceny v elektroenergetice. 
Složky ceny služby přenosové soustavy a distribuční soustavy tvoří cena za zajištění přenosu nebo 
distribuce, cena za systémové služby, cena za činnost operátora trhu a cena na podporu elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie. Ostatními regulovanými cenami v elektroenergetice jsou ceny 
související s činnostmi operátora trhu nebo činností dodavatele poslední instance. Ceny jsou hrazeny 
rozdílně v Kč za MW, Kč za MWh, Kč za A, Kč za MVArh, Kč za odběrné místo nebo Kč za měsíc. 

 

k § 49 a 50 

 Navrhovaná ustanovení stanovují postup a termíny pro předávání údajů, účtování a hrazení 
regulovaných cen mezi účastníky trhu. Zároveň jsou stanoveny termíny předávání údajů jednotlivými 
účastníky trhu pro účely vyhodnocení dodávek a odběrů elektřiny a hrazení regulovaných cen. Dále 
ustanovení obsahuje přílohy vyhlášky obsahující náležitosti výkazů, na základě kterých předávají 
jednotliví účastníci trhu údaje do informačního systému operátora trhu. Náležitosti výkazu jsou 
ve vyhlášce stanoveny proto, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem výrobcům a provozovatelům 
distribučních soustav a aby byly zajištěny jednotné data pro vyhodnocení dodávek elektřiny a odběrů 
elektřiny. 

 Ceny za související služby v elektroenergetice hradí účastníci trhu vždy nadřazenému 
subjektu. Typicky zákazník má povinnost hradit cenu a službu distribuční soustavy obchodníkovi 
s elektřinou nebo výrobci elektřiny. Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny hradí cenu 
za službu distribuční soustavy provozovateli distribuční soustavy.  

 

k § 51 a 52 

 V ustanoveních je stanoven postup a termíny pro předávání údajů, účtování a hrazení 
regulovaných cen mezi operátorem trhu a provozovateli soustav. Zároveň je stanoven termín, 
na základě kterého provozovatel přenosové a distribuční soustavy předává operátorovi trhu údaje 
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o vyúčtování ceny služby přenosové nebo distribuční soustavy a údaje o výši odhadu za dosud 
nevyúčtovanou platbu ceny služby přenosové nebo distribuční soustavy. Dále ustanovení obsahuje 
přílohy vyhlášky obsahující náležitosti výkazů, na základě kterých předávají provozovatel přenosové 
soustavy a provozovatelé distribučních soustav údaje do informačního systému operátora trhu. 
Náležitosti výkazu jsou ve vyhlášce stanoveny proto, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem 
výrobcům a provozovatelům distribučních soustav a aby byly zajištěny jednotné data pro vyhodnocení 
plateb ceny služby přenosové nebo distribuční soustavy. 

 Předmětem navrhovaného ustanovení je také specifikování postupu pro stanovení odhadu 
dosud nevyúčtované platby za služby přenosové a distribuční soustavy, která se stanovuje ve výši 
100 % meziměsíční změny rozdílu kumulativního objemu zbytkového diagramu a kumulativního 
vyúčtovaného množství systémových služeb týkajícího se stejného rozsahu zákazníků za období 
od 1. 1. kalendářního roku, za který jsou systémové služby vyúčtovány. Obdobně je postupováno 
v případě stanovení odhadu pro nevyúčtovanou platbu za činnosti operátora trhu nebo za podporu 
elektřiny z podporovaných zdrojů. 

 

k § 53 a 54 

 Navrhovaná ustanovení specifikují postup pro kategorizaci výrobce. Zařazení výrobce 
do příslušné kategorie použije provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pro určení plateb 
za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby. Výrobce je klasifikován jako 
výrobce první kategorie nebo výrobce druhé kategorie, přičemž výrobce první kategorie je takový 
výrobce, který alespoň 80 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobě, snížené 
o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy nebo 
výrobce, který poskytuje podpůrné služby na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy. 
Zároveň ustanovení vymezuje podmínky pro sjednání rezervované kapacity a úhradu ceny 
za rezervovanou kapacitu u výrobce první kategorie a u výrobce druhé kategorie.  

 Rovněž ustanovení specifikují postup pro stanovení rezervované kapacity u provozovatelů 
trakčních zařízení, kterými jsou napájeny dopravní prostředky elektrické trakce. Typicky provozovatel 
distribuční soustavy stanoví rezervovanou kapacitu pro účely vyhodnocení a stanovení plateb 
za rezervovanou kapacitu pro každou hladinu napětí zvlášť ze součtu maximálních výkonů 
naměřených v odběrných místech v čase, kdy je tento součet v daném měsíci nejvyšší. 

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ OPERÁTOREM TRHU 

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva obsažená v § 20a 
odst. 4 písm. e) energetického zákona.  

 Dále podle zmocnění § 98a odst. 2 písm. h) bodu 13. energetického zákona má vyhláška 
o Pravidlech trhu stanovit postup pro zveřejňování informací operátorem trhu. 

 

k § 55 
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 Ustanovení věcně vymezuje zveřejňované informace operátorem trhu. Dle ustanovení § 20a 
odst. 4 písm. e) energetického zákona je operátor trhu povinen zveřejňovat a zpracovávat měsíční 
a roční zprávu o trhu s elektřinou v České republice. Toto ustanovení stanovuje obsahové náležitosti 
této zprávy o trhu s elektřinou v České republice. Rovněž ustanovení stanovuje rozsah, ve jakém 
operátor trhu zveřejňuje a aktualizuje seznam registrovaných účastníků trhu s elektřinou.  

 Dále operátor trhu poskytuje registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje uvedené 
v přílohách č. 18 a 19 předmětné vyhlášky. Zároveň operátor trhu poskytuje provozovateli přenosové 
soustavy údaje o závazku dodat do elektrizační soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze soustavy 
jednotlivých subjektů zúčtování a údaje pro vyhodnocení individuální odchylky subjektu zúčtování, 
pokud tato odchylka přesáhla 50 MWh v jednom obchodním dni. 

 Předmětem úpravy je také zveřejňování informací operátorem trhu povinně vykupujícímu 
o vypočtených rozdílech mezi výkupními cenami a zelenými bonusy pro jednotlivé kategorie 
obnovitelných zdrojů. 

 

 

NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR 

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva energetického 
zákona, konkrétně obsažená v § 24 odst. 3 písm. c) bod 3 a 5 a písm. d) bod 3 a 4, § 24 odst. 3 písm. c) 
bod 3 a 4 a písm. d) bod 3 a 5 a § 51 odst. 1 a 4, § 52 odst. 1 a § 53 odst. 1.  

 Dále, vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou má specifikovat podle zmocnění § 98a odst. 2 
písm. h) bodu 9. energetického zákona postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při 
neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu. 

 

k § 56 

 V navrhovaném ustanovení je vymezen postup pro případ přerušení, omezení a obnovení 
dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu 
a zároveň toto ustanovení specifikuje termíny pro předávání informace prostřednictvím systému 
operátora trhu o žádosti o přerušení dodávek elektřiny dodavatelem elektřiny provozovateli přenosové 
nebo distribuční soustavy, informace o přerušení dodávek provozovatelem přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy registrovaným účastníkům trhu k dotčenému odběrným místům. K přerušení 
dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny nelze provézt 
v případě, že je v informačním systému operátora trhu registrována změna dodavatele elektřiny 
s účinností pět pracovních dnů po požadovaném termínu přerušení dodávek elektřiny. 

 Rovněž ustanovení specifikuje postup pro obnovení dodávek elektřiny, v případě odstranění 
příčin neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce elektřiny. 

 

k § 57 
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 Ustanovení specifikuje postup pro případ změny dodavatele, při kterém probíhá odběr 
elektřiny v odběrném místě zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dní bez smluvního subjektu 
zúčtování evidovaného pro odběrné místo zákazníka. V takovém případě se nejedná o neoprávněný 
odběr elektřiny a odpovědnost za odchylku nese budoucí subjekt zúčtování. V tomto ustanovení je 
věcně vymezen postup, který reaguje na změnu § 51 odst. 4 energetického zákona. 

 

DODÁVKA ELEKTŘINY POSLEDNÍ INSTANCE 

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva energetického 
zákona, konkrétně obsažená v § 12a, § 20a odst. 4 písm. o), § 24 odst. 10 písm. s) a § 30 odst. 1 
písm. f).  

 Dále, vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou má specifikovat podle zmocnění § 98a odst. 2 
písm. h) bodu 8. energetického zákona termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně 
registrace odběrných a předávacích míst a bodu 10. specifikovat postup při zajištění dodávky elektřiny 
dodavatelem poslední instance. Podle definic energetického zákona je související službou 
v elektroenergetice služba přenosové soustavy a služba distribuční soustavy. 

 

k § 58 a 59 

 Tato ustanovení vymezují postup pro zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa 
dodavatelem poslední instance v případech, kdy účastník trhu pozbyl licence, nemá zajištěnou 
navazující službu nebo z důvodu nedostatečného finančního krytí je dodavateli nebo subjektu 
zúčtování znemožněna registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo účast 
na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu. Zároveň ustanovení vymezují lhůty pro 
možnost zrychlené změny subjektu zúčtování nebo zrychlené změny dodavatele elektřiny. A rovněž 
ustanovení specifikuje obsahové náležitosti zprávy, kterou předává dodavatel poslední instance 
zákazníkům v případě zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance. Náležitosti této 
zprávy jsou ve vyhlášce stanoveny proto, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem zákazníkům a aby 
zde nevznikl prostor pro zneužívání konkurenční výhody na trhu. 

 

k § 60 

 Navrhované ustanovení specifikuje postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele 
poslední instance, přičemž je uvedena povinnost provozovatele distribuční soustavy provést odečet 
odběrných míst s měřením typu A, B nebo C a tyto data předat prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu stávajícímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Operátor trhu zpřístupní 
dodavateli poslední instance údaje o skutečných množstvích elektřiny odebraných v dotčených 
odběrných místech před zahájení dodávky poslední instance. 

 

PROVOZ PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE 

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje postupy podle zmocnění § 98a odst. 2 
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písm. h) bodu 12. energetického zákona, podle kterého má vyhláška o Pravidlech trhu stanovit 
technické požadavky na provoz pro ověření technologie. 

 

k § 61 a 62 

 Upravuje požadavky na provoz pro ověření technologie výrobny elektřiny nebo odběrného 
elektrického zařízení. Před zahájením zkušebního provozu podává účastník trhu žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro provoz ověření technologie.  

 Navrhované ustanovení rovněž specifikuje technologické požadavky, na základě kterých lze 
zahájit zkušební provoz pro ověření technologie. Rovněž ustanovení vymezuje postup pro registraci 
odpovědnosti za odchylku za předávací místa výrobny.   

 

INFORMACE O DOSAŽENÍ ZÁPORNÉ CENY A O SITUACI, KDY NEDOJDE 
K SESOUHLASENÍ NABÍDKY A POPTÁVKY ELEKTŘINY 

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva zákona 
o podporovaných zdrojích energie, konkrétně obsažená v § 11 odst. 5. Dále specifikuje postupy dle 
zmocnění § 53 odst. 2 písm. j) zákona o podporovaných zdrojích energie, podle kterého má Úřad 
stanovit vyhláškou 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. 

 

k § 63 

 Ustanovení specifikuje postup a termín pro informování výrobce povinně vykupujícím nebo 
vykupujícím o dosažení záporné ceny nebo o tom, že nedošlo k sesouhlasení nabídky a poptávky 
na denním trhu. 

 

STANOVENÍ ROZDÍLU MEZI HODINOVOU CENOU A VÝKUPNÍ CENOU A JEHO 
ÚHRADA 

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje povinnosti a práva zákona 
o podporovaných zdrojích energie, konkrétně obsažená v § 11 odst. 4, 6 a 8. Dále specifikuje postupy 
dle zmocnění § 53 odst. 2 písm. g) zákona o podporovaných zdrojích energie, podle kterého má Úřad 
stanovit vyhláškou způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho 
úhrady operátorovi trhu. 

 

k § 64 

 V navrhovaném ustanovení je vymezen postup pro stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou 
a výkupní cenou. Dále ustanovení obsahuje odkaz na přílohu vyhlášky obsahující matematický 
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výpočet měsíční výše platby vyplývající z rozdílů mezi hodinovou cenou a výkupní cenou. 

 

ZPŮSOB STANOVENÍ ZELENÉHO BONUSU NA ELEKTŘINU 

 Ustanovení této části předmětné vyhlášky specifikuje postup dle zmocnění § 53 odst. 2 
písm. h) zákona o podporovaných zdrojích energie, podle kterého má Úřad stanovit vyhláškou způsob 
stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně 
vykupujícího. 

 

k § 65 

 Stanovuje postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu. Dále obsahuje odkaz na přílohu 
vyhlášky, ve které je matematicky popsán postup pro stanovení výše hodinového zeleného bonusu, 
který operátor trhu hradí výrobci. 

 

 

PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

 

k § 66 

 Pro období ukončení platnosti stávající vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou jsou vymezeny 
podmínky pro rozlišení zasílání dat z měření provozovatelem distribuční soustavy subjektu zúčtování 
nebo dodavateli elektřiny ve struktuře podle dosavadních předpisů a kdy podle vyhlášky nové. 

 

k § 67 

 Zrušující ustanovení stávajících vyhlášek upravující pravidla trhu s elektřinou. 

 

k § 68 

 Je navrhováno nabytí účinnosti vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou dnem, kdy nabyde 
účinnosti rovněž novela energetického zákona, tedy dnem 1. ledna 2016. 

 

PŘÍLOHY 

 

k přílohám 1 až 4 

 V jednotlivých ustanoveních jsou stanoveny náležitosti žádostí o poskytnutí služby přenosové 
soustavy, o poskytnutí služby přenosové soustavy ve zkušebním provozu nebo v rámci provozu pro 
ověření technologie, o poskytnutí služby distribuční soustavy a o poskytnutí služby distribuční 
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soustavy ve zkušebním provozu nebo v rámci provozu pro ověření technologie, které provozovatel 
přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav potřebují ke správnému posouzení 
žádosti o poskytnutí služby přenosové nebo distribuční soustavy. Stanovení náležitostí žádostí 
o poskytnutí služby přenosové nebo distribuční soustavy v navrhované vyhlášce zabezpečuje jednotný 
přístup k žadatelům o službu přenosové nebo distribuční soustavy. 

 

k příloze 5 

 Příloha stanovuje postup pro stanovení plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků 
s měřením typu C. 

 

k příloze 6 

 Příloha stanovuje rozdělení zákazníků dle charakteru odběru, kterým provozovatel distribuční 
soustavy přiděluje jednotlivé tarify. Dle tarifu této přílohy přiřazuje provozovatel distribuční soustavy 
třídy typového diagramu k odběrnému místu. 

 

k příloze 7 

 Příloha kategorizuje zákazníky pro účely organizace trhu s elektřinou. 

 

k příloze 8 

 Příloha specifikuje postup pro stanovení a zúčtování regulační energie. 

 

k příloze 9 

 Příloha stanovuje rozsah vykazovaných dat o spotřebě elektřiny výrobce. Stanovení náležitostí 
výkazu v navrhované vyhlášce zabezpečuje jednotný přístup ke všem výrobcům. 

 

k příloze 10 

 Příloha stanovuje rozsah vykazovaných dat výrobcem pro účely výpočtu plateb za systémové 
služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
energie v předávacím místě výrobny. Stanovení náležitostí výkazu v navrhované vyhlášce zabezpečuje 
jednotný přístup ke všem výrobcům. 

 

k příloze 11 

 Příloha stanovuje rozsah vykazovaných dat o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě. 
Zároveň výkaz navrhované vyhlášky svou strukturou reaguje na změnu ustanovení § 28 odst. 6 zákona 
o podporovaných zdrojích energie. Stanovení náležitostí výkazu v navrhované vyhlášce zabezpečuje 
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jednotný přístup ke všem provozovatelům lokální distribuční soustavy. 

 

k příloze 12 

 Příloha stanovuje rozsah vykazovaných dat provozovatelem lokální distribuční soustavy pro 
účely výpočtu plateb za systémové služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu 
elektřiny z podporovaných zdrojů energie v lokální distribuční soustavě. V případě vykazování dat pro 
účely platby složky ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
energie výkaz reaguje na změnu ustanovení § 28 odst. 6 zákona o podporovaných zdrojích energie. 
Stanovení náležitostí výkazu v navrhované vyhlášce zabezpečuje jednotný přístup ke všem 
provozovatelům lokální distribuční soustavy. 

 

k příloze 13 

 Příloha stanovuje rozsah vykazovaných dat provozovatelem distribuční soustavy pro zúčtování 
ceny za činnosti operátora trhu. Stanovení náležitostí výkazu v navrhované vyhlášce zabezpečuje 
jednotný přístup ke všem provozovatelům regionální distribuční soustavy. 

 

k příloze 14 

 Příloha stanovuje rozsah vykazovaných dat provozovatelem distribuční soustavy pro zúčtování 
ceny na úhradu nákladů podpory elektřiny. Stanovení náležitostí výkazu v navrhované vyhlášce 
zabezpečuje jednotný přístup ke všem provozovatelům regionální distribuční soustavy. 

 

k příloze 15 

 Příloha stanovuje rozsah vykazovaných dat provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování 
ceny na úhradu systémových služeb.  Stanovení náležitostí výkazu v navrhované vyhlášce 
zabezpečuje jednotný přístup ke všem provozovatelům regionální distribuční soustavy. 

 

k příloze 16 

 Příloha stanovuje rozsah vykazovaných dat provozovatelem přenosové soustavy pro zúčtování 
ceny na úhradu nákladů podpory elektřiny a ceny za činnosti operátora trhu. 

 

k příloze 17 

 Příloha stanovuje rozsah a strukturu údajů o odběrných místech nebo předávacích místech 
na napěťové hladině velmi vysokého napětí, vysokého napětí a nízkého napětí. Stanovení náležitostí 
výkazu v navrhované vyhlášce zabezpečuje jednotný přístup ke všem provozovatelům distribuční 
soustavy. 
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k příloze 18 

 Příloha stanovuje rozsah dat zpřístupněných operátorem trhu za každý region typových 
diagramů. 

 

k příloze 19 

 Příloha stanovuje rozsah dat zpřístupněných operátorem trhu za každou lokální distribuční 
soustavu. 

 

k příloze 20 

 Příloha stanovuje rozsah a strukturu dat zasílaných provozovatelem regionální distribuční 
soustavy nebo lokální distribuční soustavy pro účely vyúčtování služby distribuce elektřiny. 

 

 

k příloze 21 

 Příloha stanovuje způsob stanovení měsíční výše platby vyplývající z rozdílů mezi hodinovou 
a výkupní cenou. 

 

k příloze 22 

 Příloha stanovuje způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou 
z obnovitelného zdroje.  
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