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IV. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   

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

Dle jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Energetického regulačního úřadu 
dne 22.10. 2015, s termínem dodání připomínek do 13.11. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky 
Česká národní banka (ČNB) 2 doporučující připomínky 
Ministerstvo dopravy (MD) Bez připomínek. 

Ministerstvo spravedlnosti (MSP) 2 zásadní připomínky a 7 doporučujících připomínek 

Úřad vlády ČR – Kabinet vedoucího Úřadu vlády (VÚV) Bez připomínek. 

Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a 
inovace (RVV) 

Bez připomínek. 

Úřad vlády ČR – Odbor kompatability (KOM) 3 zásadní připomínky a 1 doporučující 

Ministerstvo kultury (MK) 6 doporučujících připomínek 

Ministerstvo obrany (MO) 1 doporučující připomínka 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 1 doporučující připomínka 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 1 zásadní připomínka 

Ministerstvo zdravotnictví (MZD) 1 doporučující připomínka 

Ministerstvo zemědělství (MZe) 1 doporučující připomínka 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 1 zásadní připomínka a 39 doporučujících připomínek 

Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) 1 doporučující připomínka 

Úřad vlády ČR – Ministr pro lidská práva, rovné 
přiležitosti a legislativu (KML) 

7 zásadních připomínek, 1 doporučující 
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Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 10 doporučujících připomínek 
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) Bez připomínek. 

Ministerstvo vnitra (MV) 22 doporučujících připomínek 

Ministerstvo financí (MF) Bez připomínek. 

Hospodářská komora České republiky  
(HK ČR) 

67 zásadních připomínek 

 
Ostatní nepovinné subjekty 
Resort Připomínky 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) 66 zásadních připomínek, 2 doporučující 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 1doporučující připomínka 
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Zásadní připomínky 
 
K Resort Připomínky Vypořádání 

§ 59 MSP Ustanovení § 59 návrhu vyhlášky stanoví, že pro potřebné podklady 
pro fakturaci za rok 2015a dřívější roky se použije zpráva ve 
struktuře podle stávající právní úpravy (vyhlášky č. 541/2005 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 438/2012 Sb.), a to v termínu do 12. 1. 2016. 
Od 1. 2. 2016 včetně se pak tyto zprávy budou zasílat již ve 
struktuře dle přílohy č. 20 návrhu vyhlášky. Nastává tak otázka, jak 
se bude postupovat v období od 13. 1. 2016 do 31. 1. 2016. V praxi 
zřejmě může nastat situace, že budou potřebné údaje odesílány i 
v tomto období.  
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme náležitou úpravu termínů 
v návrhu vyhlášky,příp. stanovení postupu v tomto mezidobí. 

 

Akceptováno. 
Termín 12.1.2016 bude upraven na 
termín 31.1.2016. 

hodnocení 
dopadů 
regulace 

MSP Upozorňujeme, že v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace, se v kapitolách 1., 2., 3. 1. 2 varianta II a 4. píše o novele 
vyhlášky č. 541/2005 Sb., nicméně předložený návrhu není novelou 
stávající vyhlášky, ale představuje zcela novou úpravu. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme odpovídající úpravu 
materiálu. 

Akceptováno. 

 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 

 
1. změnit název Odůvodnění z „Odůvodnění k návrhu vyhlášky           

o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnosti 
operátora trhu s elektřinou“ na „Odůvodnění k návrhu vyhlášky       
o Pravidlech trhu s elektřinou“, 

2. důsledně všude tam, kde se hovoří o novele vyhlášky č. 
541/2005 Sb. (například na str. 1, 2, 24 nebo 28), nahradit tento 
text konstatováním, že se v případě tohoto návrhu jedná o 
návrh zcela nové vyhlášky respektive o novou vyhlášku, 

3. vypustit text na str. 26 „3.1 Zrušení některých ustanovení 
týkajících se vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících 

Ad 1. Akceptováno 
Ad 2. Akceptováno 
Ad 3. Akceptováno 
Ad 4. Akceptováno s úpravou. 
Pravidla trhu s elektřinou nemají 
přímou souvislost s regulačním 
obdobím a nové regulační období tak a 
priori neznamená nutně změnu 
Pravidel trhu s elektřinou. Do 
odůvodnění doplněny informace 
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služeb“ neboť nemá oporu v dalším textu,  
4. doplnit ZZ o informaci, na jak dlouhou dobu se předpokládá 

platnost těchto pravidel, respektive jak dlouhé po 1.1.2016 bude 
pro oblast elektroenergetiky IV. regulační období, 

5. doplnit ZZ o informace týkající se metodiky regulace pro IV. 
regulační období, a to včetně vyhodnocení konzultací k rámci 
této metodiky pro IV. regulační období a oblast 
elektroenergetiky,  

6. přepracovat část Konzultační proces (nyní 3.4 ZZ) tak, aby 
odrážela nikoli obecný význam konzultací, ale detailní popis 
procesu v případě tohoto konkrétního návrhu, a to včetně 
informací, zda byly nebo nebyly ze strany cílových skupin 
předkládány i návrhy lišící se od předkládané varianty a proč 
byly případně zamítnuty    ve prospěch této varianty, a  

7. přepracovat i část Přezkum účinnosti regulace (v části 4.2 ZZ), 
a to minimálně tak, aby byly (zejména s ohledem na metodiku 
pro IV. regulační období) uvedeny ukazatele, podle kterých se 
bude (i kupř. v rámci jednotlivých oblastí) posuzovat, zda tato 
Pravidla vedou k naplnění sledovaných cílů, nebo nikoli, a také 
lhůta, kdy nejpozději (např. v polovině regulovaného období 
apod.) k takovému přezkumu dojde. 

 

týkající se délky regulačního období a 
vyhodnocování v průběhu regulačních 
období. Vyhláška ale jako taková nemá 
přímý vliv na regulaci cen v 
energetických odvětvích a neřeší délku 
regulačního období. Současně též její 
platnost bude pokračovat i v dalším 
regulačním období bez ohledu na 
způsob zvolené regulace 
Ad 5. Vysvětleno, částečně 
akceptováno. 
Regulační období, ani jeho délka či 
změna nemá vliv na vyhlášku o 
Pravidlech trhu s elektřinou. Vyhláška 
o Pravidelch trhu s elektřinou nastavuje 
obecná pravidla fungování trhu 
s elektřinou a role jednotlivých 
subjektů v rámci tohoto trhu. Metodika 
regulace, která se může měnit s dalším 
regulačním obdobím,  nastavuje způsob 
cenové regulace ERÚ a pravidla této 
cenové regulace pro regulované 
subjekty i pro ERÚ a nemá přímou 
souvislost s Pravidly trhu s elektřinou. 
Do odůvodnění byly doplněny 
informace o délce regulačních období a 
přezkumu v jejich průběhu.  
Ad 6. Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 
Ad 7. Vysvětleno/Částečně 
akceptováno. 
Do odůvodnění doplněno, že přezkum 
účinnosti regulace bude vyhodnocován 
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v prvním roce a pak v polovině a na 
konci regulačních období, a to za 
spolupráce s dotčenými subjekty, a 
rovněž v případě potřeby vyvolané 
změnami na trhu nebo změnami 
primární legislativy, bude na základě 
přezkumu účinnosti regulace 
provedena náprava. 

K § 13 a § 9 ÚVČR-KOM Ustanovení § 13 se obecně týká přeshraničního obchodu 
s elektřinou, který zcela správně v souladu s principy volných 
pohybů musí být umožněn. Nicméně danému ustanovení zcela 
neodpovídá ust. § 4 odst. 7, ze kterého dle našeho názoru plyne, že 
jak místem dodání, tak místem odběru elektřiny obchodované na 
krátkodobém trhu je území České republiky. Žádáme proto o 
vysvětlení zmíněného rozporu, případně přeformulování ust. § 4 
odst. 7. 
V témže kontextu není zcela jasný vztah první věty ust. § 9 odst. 1 a 
písm. d) téhož odstavce. Co vyjadřuje podmínka uskutečnění 
obchodu na území České republiky v kontextu povinnosti dle písm. 
d) předkládat údaje ze smluv na dodávku elektřiny do zahraniční 
nebo ze zahraničí. Žádáme vysvětlit. 

Neakceptováno – vysvětleno,  
Jelikož v případě krátkodobého trhu 
s elektřinou se jedná o anonymnní trh, 
jednotliví účastníci nemohou mít 
k dispozici informace o tom, zda jejich 
transakce má přeshraniční přesah. 
Proto je v § 4 místo odběru/dodání 
z pohledu účastníků trhu stanoveno 
území ČR. Samotný výsledný 
přeshraniční tok je následně 
administrativně realizován 
provozovatelem přenosové soustavy 
v roli tzh. Shippera. 

Odůvodnění ÚVČR-KOM Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
Ve výčtu dotčených předpisů EU chybí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o 
opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do 
infrastruktury, jejíž čl. 3 a 5 jsou dle databáze ISAP č. 2 mj. 
transponovány do návrhem rušené vyhlášky č. 541/2005 Sb., 

Akceptováno. 
Odůvodnění bude doplněno o danou 
směrnici. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 
18. ledna 2006 o opatřeních pro 
zabezpečení dodávek elektřiny a 
investic do infrastruktury bude i nadále 
předkládanou vyhláškou 
transponována, konkrétně lze odkázat 
opět na § 1. 
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konkrétně do jejího § 1. V zájmu nesnížení dosavadní míry 
transpozice žádáme předkladatele o vyjádření, kde budou nyní 
zmíněné články směrnice transponovány a zda bude i nadále 
transpozice této směrnice dostatečně zajištěna, případně danou 
směrnici doplnit do výčtu předpisů EU v příslušné části odůvodnění. 

Odůvodnění MŠMT V textu odůvodnění se popisují důvody k vydání novely vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., ačkoliv se jedná o vydání 
nové vyhlášky, kterou se vyhláška č. 541/2005 Sb. zrušuje.  

Akceptováno. 

§ 9 odst. 1 
písm. a) 

MPO Požadujeme za výraz „registrovaných účastníků trhu s elektřinou s 
vlastní odpovědností za odchylku“ uvést leg. zkratku („subjekt 
zúčtování odchylek“). Následně podle toho upravit i v dalším textu 
vyhlášky. 

Akceptováno s úpravou. 
 
V textu § 9 se nově používá pouze 
termín subjekt zúčtování místo 
„registrovaný účastník trhu s elektřinou 
s vlastní odpovědností za odchylku“: 
Avšak energetický zákon zná pojem 
Subjekt zúčtování odchylek. Při prvním 
výskytu termínu „Subjekt zúčtování 
odchylek“ je zavedena legislativní 
zkratka „dále jen subjekt zúčtování“ 
 
„(2) Subjekt zúčtování odchylek „dále 
jen subjekt zúčtování“ 

Obecná 
připomínka 

HKČR 
 

Návrh vyhlášky je nesystematický, nepřehledný, neúplný a v řadě 
oblastí přináší destabilizaci  
do dosud fungujícího trhu s elektřinou. Představuje tak zásadní riziko 
resp. ohrožení pro některé procesy dosud funkčně probíhající na trhu 
s elektřinou, případně nesprávně implementuje novely zákona č. 
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 165/2012 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o kritické chyby 
v oblastech: 

- vyhodnocování odchylek,  
- procesu změny dodavatele elektřiny,  

Akceptováno v rámci úprav 
konkrétních textů.  
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- předávání údajů a účtování regulovaných plateb za 
službu přenosové nebo distribuční soustavy, 
- předávání údajů pro zúčtování odchylek za jiná měření 
než A, B nebo C (podle stávající vyhlášky o měření existuje 
měření typu S), 
- aplikace dodavatele poslední instance, 
- registrace účastníků trhu a odběrných míst, kde jde 
vyhláška nad rámec zákona, 
- neoprávněné odběry, přetržky a související, 
- provoz pro ověření technologie v souladu 
s energetickým zákonem, 
- registrace mikrozdrojů provozovaných podle § 28 
energetického zákona a dále mikrozdrojů se zjednodušeným 
připojením podle vyhlášky o připojení. 
Úpravy předkládané v rámci konkrétních zásadních připomínek mají za 
cíl odstranit alespoň zásadní nedostatky a umožní správné fungování 
trhu s elektřinou. Nicméně vyhláška zcela jistě vyžaduje zásadní 
dopracování. 

Předložený návrh vyhlášky je také v mnoha částech v rozporu 
s legislativními pravidly vlády pro tvorbu právního předpisu, např.: 

- Definuje pojmy, které se v textu vyhlášky již dále 
nevyskytují. 
- Naopak pojmy, které jsou použity na různých místech, 
jsou vymezeny v textu vyhlášky při prvním použití jako 
legislativní zkratka, přičemž institutu legislativní zkratky není 
správně použito. Tímto se stává předpis velmi nepřehledným. 
- V řadě případů není dodržen počet odstavců v rámci 
jednoho paragrafu. 
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- Zároveň je nesprávně užíváno odkazů na jiná 
ustanovení vyhlášky (např. „podle § 98a odstavec 2“ namísto 
„podle § 98a odst. 2“ a další). 
Je nutné návrh vyhlášky upravit v souladu s těmito pravidly.  

Obecná 
připomínka 

SPČR 
 

Návrh vyhlášky je nesystematický, nepřehledný, neúplný a v řadě 
oblastí přináší destabilizaci  
dosud fungujícího trhu s elektřinou. Návrh ohrožuje některé dosud 
zcela funkční procesy na trhu s elektřinou, případně nesprávně 
implementuje novely zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Nejzávažnější nedostatky vnímáme v oblastech: 
vyhodnocování odchylek,  
procesu změny dodavatele elektřiny,  
předávání údajů a účtování regulovaných plateb za službu 
přenosové nebo distribuční soustavy, 
předávání údajů pro zúčtování odchylek za jiná měření než A, B 
nebo C (podle stávající vyhlášky o měření existuje měření typu S), 
aplikace dodavatele poslední instance, 
registrace účastníků trhu a odběrných míst, kde jde vyhláška nad 
rámec zákona, 
neoprávněné odběry, přetržky a související, 
provoz pro ověření technologie v souladu s energetickým zákonem, 
registrace mikrozdrojů provozovaných podle § 28 energetického 
zákona a dále mikrozdrojů se zjednodušeným připojením podle 
vyhlášky o připojení. 
Úpravy předkládané v rámci konkrétních zásadních připomínek 
mají za cíl odstranit alespoň zásadní nedostatky a umožní správné 
fungování trhu s elektřinou. Vyhláška nicméně vyžaduje rozsáhlé 
přepracování. 
Předložený návrh vyhlášky je také místy v rozporu s legislativními 
pravidly vlády pro tvorbu právního předpisu. Je nutné návrh 
vyhlášky upravit v souladu s těmito pravidly.  

Akceptováno v rámci úprav 
konkrétních textů.  
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K § 2 odst. 1 
písm. a) 

HKČR 
SPČR 

 Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„a) diagramem - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro 
každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na 31 desetinné místo 
desetinná místa,“. 

 

Akceptováno 

K § 2 odst. 1 
písm. b) 

 

HKČR 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„b) dodavatelem - výrobce elektřiny nebo obchodník s 
elektřinou, který na základě smlouvy o dodávce elektřiny 
nebo smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny 
dodává elektřinu dalším účastníkům trhu s elektřinou 
prostřednictvím elektrizační soustavy,“. 
 

Akceptováno částečně, nejsou 
konkretizovány smlouvy 

K § 2 odst. 1 
písm. c) 

 

HKČR 
SPČR 

Požadujeme vypustit definici pojmu uvedenou pod písm. c): 

„c) lokální spotřebou výrobců - elektřina vyrobená ve výrobně 
elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným 
účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo 
regionální distribuční soustavy; lokální spotřeba výrobců 
nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny,“. 

Akceptováno. 

K § 2 odst. 1 
písm. f) 

 

HKČR 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení písm. f): 

„f) předávacím místem - bod, ve kterém elektřina do přenosové nebo 
distribuční soustavy vstupuje nebo z ní vystupuje místo předání a 
převzetí elektřiny mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční 
soustavy a jiným účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k této 
soustavě připojeno, s výjimkou odběrného místa,“. 

Akceptováno. 

K § 2 odst. 1 
písm. g) 

 

HKČR 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení písm. g): 

„g) rezervovanou kapacitou - smluvní maximální 1/4hodinový výkon v 
odběrném místě zákazníka nebo výrobce druhé kategorie nebo 
smluvní maximální 1/4hodinový výkon v předávacím místě 
provozovatele lokální distribuční soustavy nebo smluvní maximální 1/4 
hodinový výkon v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli 
regionálních distribučních soustav uvedený ve smlouvě o zajištění 

Akceptováno. 
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služby distribuční soustavy, nebo ve smlouvě o sdružených službách 
dodávek elektřiny,“. 

 
K § 2 odst. 1 
písm. h) 

 

HKČR 
SPČR 

Požadujeme vypustit ustanovení písm. h): 

„h) skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní 
hodině - souhrn množství elektřiny vyhodnocený na základě údajů 
získaných z měření a s využitím typových diagramů v odběrných nebo 
předávacích místech subjektu zúčtování a v odběrných a předávacích 
místech účastníků trhu s elektřinou, za které převzal subjekt zúčtování 
závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo odebrat 
elektřinu z elektrizační soustavy, a předaný operátorovi trhu,“. 

 

Akceptováno. 

K § 2 HKČR 
SPČR 

Požadujeme doplnit následující pojmy: 

„n) dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny 
registrované v systému operátora trhu kromě obchodů uzavřených na 
organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím trhu 
s regulační energií, 
o) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy - závazek 
dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny 
anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové 
soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu 
dovézt do elektrizační soustavy,  
p) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - závazek 
vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou 
převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení zákazníka 
nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy,  
q) nabídkovou zónou - nabídková zóna v souladu s Nařízením (EU) 
2015/1222, 
r) nominovaný organizátor trhu s elektřinou – subjekt, který byl 
určen příslušným orgánem, aby pro danou tržní oblast vykonával úkoly 
spojené s jednotným propojením denních nebo vnitrodenních trhů; 
v České republice je tímto subjektem Operátor trhu, 

Akceptováno částečně. Některé 
definice zapracovány do textu nebo 
formou poznámky pod čarou. 
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s) organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou - trh s elektřinou 
organizovaný operátorem trhu; jeho součástí jsou organizovaný 
blokový trh s elektřinou, organizovaný denní trh s elektřinou a 
organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou, 
t) ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb – 
kontrolní mechanismus provozovatele přenosové soustavy, zahrnující 
mimo jiné pokyn dispečera k aktivaci podpůrné služby a dodávce 
regulační energie za jiným účelem než jen udržování výkonové 
rovnováhy,“. 

K § 2 

 
HKČR 
SPČR 

Požadujeme uvést a vysvětlit následující pojmy přímo v § 2 a vypustit 
jejich úpravu na příslušných místech vyhlášky: 

„u) normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý celostátní 
průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro 
území celého státu a třicetiletý regionální průměr denních teplot 
vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území regionu typových 
diagramů, 
v) skutečnými klimatickými podmínkami - celostátní průměr 
skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro 
území celého státu a regionální průměr denních teplot vzduchu pro 
jednotlivé kalendářní dny pro území regionu typových diagramů, 
w) regionem typových diagramů - region definovaný pro účely 
vyhodnocení zbytkového diagramu, 
x) třídou typového diagramu - typový diagram dodávek elektřiny pro 
danou skupinu zákazníků s měřením typu C1) s definovaným 
charakterem odběru, 
y) typovým diagramem - relativní hodnoty, charakterizující průběh 
spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C, používané pro 
vyhodnocování odchylek, 
z) výrobcem druhé kategorie - výrobce, který není výrobcem první 
kategorie,  
aa) výrobcem první kategorie - výrobce, jehož posuzovaná výrobna 
elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který 
alespoň 80 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované 

Částečně akceptováno. 
Všechny definice byly doplněny do § 2 
kromě písmen z) a aa), které byly 
zapracovány do textu. 
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výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu 
elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, nebo 
výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy s 
provozovatelem přenosové soustavy.“. 

 
K § 3 

 
HKČR 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu § 3, který včetně nadpisu zní: 

„TRH S ELEKTŘINOU 
§ 3 

Způsoby obchodování s elektřinou 
(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka činné elektrické energie. 
Obchodování s elektřinou se uskutečňuje   

a) na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, 

b) prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu 
s elektřinou včetně obchodů uzavřených na energetických burzách, 

c) na vyrovnávacím trhu s regulační energií,. 
d) na trhu s podpůrnými službami.  

(2) Předmětem obchodování může být dodávka nebo odběr jalové 
elektrické energie. Kupujícím je provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy. Provozovatel přenosové soustavy 
organizuje trh s podpůrnými službami. 
(32) V rámci trhu s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v 
čase platném na území České republiky.“ 

 

Akceptováno s úpravou, odstavec 2 
spojoval dvě rozdílné záležitosti, a 
proto byl rozdělen na dva samostatné 
odstavce 

K § 4 odst. 3 a 4 

 
HKČR 
SPČR 

„(3) Poptávka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého 
trhu znamená závazek, že účastník organizovaného krátkodobého trhu 
odebere z elektrizační soustavy České republiky poptávané množství 
elektřiny v daném čase pro danou obchodní hodinu v dané obchodní 
hodině, pokud dojde k uspokojení této poptávky. 
(4) Nabídka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého 
trhu znamená závazek, že účastník organizovaného krátkodobého trhu 

Akceptováno s formulační úpravou 
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dodá do elektrizační soustavy České republiky nabízené množství 
elektřiny v dané obchodní hodině v daném čase, pokud dojde 
k uspokojení této nabídky.“ 

 
  

 § 9 HKČR 
SPČR 

 Požadujeme následující úpravu ustanovení § 9, který zní: 

„§ 9  

Předkládání údajů z dvoustranných obchodů  
(1) Subjekt zúčtování předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze 
smluv o O dvoustranných obchodech s elektřinou uskutečněných na 
území České republiky mezi subjekty zúčtování včetně obchodů těmito 
subjekty zúčtování uzavřenými na energetických burzách předkládají 
registrovaní účastníci trhu s elektřinou k registraci operátorovi trhu 
nejpozději do 13.30 hodin dne předcházejícího příslušnému 
obchodnímu dni dodávky, přičemž tento čas je uzavírkou 
dvoustranného obchodování. Předávanými údajie jsou diagramy ze 
smluv 
a) subjektů zúčtování registrovaných účastníků trhu s elektřinou s 
vlastní odpovědností za odchylku; údaje předává subjekt zúčtování za 
závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat 
elektřinu z elektrizační soustavy, 
b) registrovaných účastníků trhu s elektřinou s vlastní odpovědností za 
odchylku subjektů zúčtování uzavřených na burze; údaje předává 
burza, a to za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za 
závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; za správnost 
předaných hodnot odpovídá burza; burzou předané technické údaje ze 
smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování,  

c) uzavřených mezi subjekty zúčtování podle § 50 odstavec 1 
energetického zákona,  

cd) registrovaných účastníků trhu s elektřinou s vlastní odpovědností 
za odchylku subjektů zúčtování na dodávku elektřiny do zahraničí a ze 
zahraničí; údaje předává provozovatel přenosové soustavy, a to zvlášť 

 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
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za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a zvlášť za závazek 
odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; provozovatelem přenosové 
soustavy předané údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými 
subjekty zúčtování.  

 (2) Operátor trhu prověřuje, zda všechny subjekty zúčtování, které 
předložily nebo za které burza předložila k registraci diagramy ze 
smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek Po provedené 
kontrole, zaregistruje operátor trhu technické údaje diagramy ze smluv 
splňující všechny náležitosti a zašle registrovaným účastníkům trhu s 
elektřinou subjektům zúčtování potvrzení o jejich registraci. V případě, 
že registrovaný účastník trhu s elektřinou nemá uzavřenou smlouvu o 
zúčtování odchylek, operátor trhu předložené technické údaje 
diagramy nezaregistruje a nepoužije je při vyhodnocování odchylek.  

(3) V každé obchodní hodině je každému subjektu zúčtování 
stanoveno, na základě předložených údajů z dvoustranných obchodů, 
sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do 
elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek 
odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh s rozlišením na 3 
desetinná místa. Informace o celkovém sjednaném množství elektřiny 
poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem 
umožňujícím dálkový přístup do 14:00 hodin 60 minut po uzávěrce 
příjmů registrace dvoustranných obchodů uvedených v odstavci 1.“ 

 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 

K § 10 odst. 2 
písm. b) 

 

HKČR 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„b) s jiným registrovaným účastníkem trhu s elektřinou, který je 
držitelem licence na obchod s elektřinou nebo držitelem licence na 
výrobu elektřiny, pokud s jeho účastí souhlasí subjekt zúčtování, který 
za tohoto registrovaného účastníka trhu s elektřinou převzal 
odpovědnost za odchylku, a pokud registrovaný účastník trhu 
s elektřinou poskytuje operátorovi trhu finanční jištění svých obchodů 
na vyrovnávacím trhu s regulační energií a předloží souhlas subjektu 
zúčtování s účastí registrovaného účastníka trhu na vyrovnávacím trhu 
s regulační energií.“. 

 

Akceptováno s úpravou, došlo 
k záměně celých paragrafů (nově 
řešeno v § 11) 

K § 12 odst. 5  HKČR Požadujeme následující úpravu ustanovení: Akceptováno s úpravou, došlo 
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 SPČR „(5) Elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy pro 
řešení stavů nerovnováhy zahrne operátor trhu do systému 
vyhodnocení a zúčtování odchylek a zúčtuje operátor trhu 

a) poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování 
regulační energie nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s 
regulační energií, 

b) registrovanému účastníkovi trhu na základě smlouvy o přístupu na 
vyrovnávací trh s regulační energií, nebo 

c) provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle 
odstavec 2 písmeno c).“. 

 

k záměně celých paragrafů (nově 
řešeno v § 10) 

K § 15 HKČR 
SPČR 

„§ 15  

Registrace účastníků trhu s elektřinou 

(1)Účastník trhu s elektřinou má povinnost zaregistrovat se 
zaregistruje do 30 dnů od udělení licence u operátora trhu. 
Obchodník s elektřinou Dodavatel, s výjimkou výrobce 
elektřiny, který na základě smlouvy nedodává elektřinu 
zákazníkovi, uzavře s operátorem trhu smlouvu, na jejímž 
základě získá přístup do informačního systému operátora 
trhu. 
(2) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky registrovaných účastníků 
trhu s elektřinou a při procesu registrace přiděluje účastníkovi trhu 
s elektřinou třináctimístnýí identifikační číselný kód (dále jen 
„registrační číslo“). Dále operátor trhu přiděluje výše uvedeným 
účastníkům trhu identifikační číslo registrovaného účastníka trhu s 
elektřinou. 
(3) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční 
soustavy ve spolupráci s operátorem trhu sděluje účastníkům trhu 
s elektřinou na žádost identifikační číselné kódy vztahující se k tomuto 
účastníkovi trhu.   

(3) Zákazník je registrován v informačním systému operátora trhu 

 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA4FJHDHW)



16 
 

16 
 

prostřednictvím svého odběrného místa podle §16 odst. 1. Registrační 
číslo zákazníka je shodné s identifikačním číselným kódem jeho 
odběrného místa.“. 

K § 16 a § 52 

 
HKČR 
SPČR 

„§ 16 

Registrace předávacích míst, a odběrných míst a výroben“. 

(1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky odběrných a předávacích 
míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách a další číselníky 
nezbytné k identifikaci účastníků trhu s elektřinou a jednotlivých 
odběrných a předávacích míst a přiděluje jednotlivým provozovatelům 
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo lokální distribuční 
soustavy číselné řady z číselníků odběrných a předávacích míst. 
(21) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel nebo distribuční 
soustavy přiděluje osmnáctimístný číselný kód a registruje u operátora 
trhu jednotlivá odběrná nebo předávací místa připojená k přenosové 
nebo distribuční soustavě, u kterých se uskutečnila změna dodavatele 
nebo u kterých je dodavatelem elektřiny dodavatel poslední instance, 
a jednotlivá předávací místa výroben připojená k přenosové nebo 
distribuční soustavě, s výjimkou výroben připojených do odběrných 
míst zákazníků podle § 28 energetického zákona. Provozovatel 
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy sděluje účastníkům trhu 
s elektřinou na žádost identifikační číselné kódy vztahující se k jeho 
odběrným a předávacím místům. 
 (2) Provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu 
jednotlivá odběrná místa všech účastníků trhu s elektřinou, kde je 
dodavatelem poslední instance. 

(3) V případě, že provozovatel distribuční soustavy provozuje část 
distribuční soustavyu nepřipojenou k elektrizační soustavě České 
republiky, zaregistruje u operátora trhu jedno souhrnné předávací 
místo za všechna předávací místa s měřením typu A nebo B; spojující 
tuto část distribuční soustavy se zahraniční elektrizační soustavou. Za 
souhrnné předávací místo předává operátorovi trhu údaje v rozsahu a 
termínech uvedených pro příslušný typ měření podle § 18 až 21. 

(4) V případě, že je k distribuční soustavě připojena zahraniční 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
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distribuční soustava, která není připojena k zahraniční elektrizační 
soustavě, provozovatel distribuční soustavy zaregistruje u operátora 
trhu jedno souhrnné předávací místo za všechna předávací místa s 
měřením typu A nebo B spojující distribuční soustavu se zahraniční 
distribuční soustavou. Za souhrnné předávací místo předává 
operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný 
typ měření podle § 18 až 21. 

(5) Provozovatel nadřazené distribuční soustavy registruje u operátora 
trhu všechna předávací místa spojující nadřazenou distribuční 
soustavu s podřazenou distribuční soustavou. Provozovatel nadřazené 
distribuční soustavy registruje u operátora trhu všechna předávací 
místa spojující nadřazenou distribuční soustavu s podřazenou 
distribuční soustavou jako jednotlivá předávací místa nebo jako 
souhrnná předávací místa v rozlišení po napěťových hladinách. 
(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy uzavře s operátorem trhu 
smlouvu, na základě které registruje u operátora trhu všechny jím 
provozované lokální distribuční soustavy a dále jednotlivá odběrná 
nebo předávací místa všech účastníků trhu s elektřinou připojených k 
lokální distribuční soustavě s výjimkou odběrných nebo předávacích 
míst, v nichž převzal odpovědnost za odchylku dodavatel, který je 
součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je 
rovněž provozovatel dané lokální distribuční soustavy Provozovatel 
lokální distribuční soustavy uzavře s operátorem trhu smlouvu, na 
základě které registruje u operátora trhu všechny jím provozované 
lokální distribuční soustavy a dále jednotlivá odběrná nebo předávací 
místa všech účastníků trhu s elektřinou připojených k lokální 
distribuční soustavě s výjimkou odběrných míst, v nichž je provozovatel 
lokální distribuční soustavy dodavatelem na základě licence na 
obchod s elektřinou a zároveň za tato odběrná místa přebírá 
odpovědnost za odchylku subjekt, který převzal odpovědnost za 
odchylku dodavatele zajišťujícího dodávku elektřiny na krytí ztrát u 
tohoto provozovatele lokální distribuční soustavy. 
(7) Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se 
neregistrují postupem podle odstavce 6, registruje provozovatel lokální 
distribuční soustavy u operátora trhu jako souhrnná odběrná místa 
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zákazníků nebo souhrnná předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě 
podle typu měření. Za tato odběrná nebo předávací místa předává 
provozovatel lokální distribuční soustavy operátorovi trhu údaje 
v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření podle § 18 
až 21. 

 (8) Nové předávací místo výrobny elektřiny, ve kterém je 
uskutečňována dodávka i odběr elektřiny, s výjimkou výrobny elektřiny 
připojené do odběrného místa zákazníka podle § 28 energetického 
zákona, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy 
jako dvě předávací místa výrobny elektřiny, zvlášť pro dodávku 
elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny. Již registrované předávací místo 
výrobny elektřiny, ve kterém je uskutečňována dodávka i odběr, 
zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy jako 
dvě předávací místa výrobny elektřiny podle věty první pouze na žádost 
výrobce elektřiny. Odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena 
výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, registruje 
provozovatel distribuční soustavy jako jedno odběrné místo s 
příznakem mikrozdroj. 
(9) Odběrné místo zákazníka,  v němž je umožněn odběr elektřiny a k 
němuž není od dne následujícího po dni ukončení dodávky elektřiny od 
stávajícího dodavatele elektřiny přiřazen nový dodavatel, provozovatel 
distribuční soustavy registruje v informačním systému operátora trhu 
nejpozději v den, v němž dojde k ukončení dodávky elektřiny do 
odběrného místa zákazníka od stávajícího dodavatele elektřiny, a to od 
dne, od něhož není odběrnému místu zákazníka přiřazen dodavatel.  
(109) V případě změny dodavatele elektřiny u odběrného místa 
zákazníka nový dodavatel zajistí společně s provozovatelem distribuční 
soustavy, že odběrné místo zákazníka je registrováno po celou dobu, 
po kterou zajišťuje dodavatel do tohoto odběrného místa zákazníka 
dodávku elektřiny, a provozovatel distribuční soustavy k tomuto 
odběrnému místu zákazníka zasílá měřená data spotřeby elektřiny 
individuálně podle ustanovení § 18, 19 a 21 této vyhlášky o předávání 
údajů a o vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.  

(11) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky odběrných a 
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poslední je přesunuta do nového 
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předávacích míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách a 
další číselníky nezbytné k identifikaci účastníků trhu s elektřinou a 
jednotlivých odběrných a předávacích míst a přiděluje jednotlivým 
provozovatelům přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo 
lokální distribuční soustavy číselné řady z číselníků odběrných a 
předávacích míst.   

(12) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiděluje 
každému odběrnému nebo předávacímu místu osmnáctimístný 
identifikační číselný kód pro identifikaci jednotlivých odběrných a 
předávacích míst a sděluje účastníkům trhu s elektřinou na žádost 
identifikační číselné kódy vztahující se k jeho odběrným a předávacím 
místům.   

(1013) Provozovatel distribuční soustavy neprovádí odregistraci 
odběrného místa zákazníka a udržuje aktuálnost přidělených statusů 
odběrného místa. u operátora trhu, pokud do takového odběrného 
místa zákazníka je dodavatelem elektřiny zajišťována dodávka 
elektřiny. Registrované odběrné místo má status aktivní, který 
provozovatel distribuční soustavy změní 
a) v případě přerušení dodávky na žádost dodavatele podle § 30 odst. 
1 písm. d) energetického zákona na status přerušeno nebo  
b) v případě fyzického odpojení odběrného místa na status odpojeno; 
tento status musí být přiřazen alespoň jeden kalendářní den, nebo  
c) v případě zahrnutí odběrného místa do součtu odběrů pro předávání 
údajů na status neaktivní. 
Odběrná místa se statusem podle písmene b) nebo c) nezahrne 
operátor trhu do vyhodnocení odchylek a nejsou předávána data podle 
§ 18 až 25. Při přiřazení statusu odpojeno bude u odběrného místa 
v systému operátora trhu odstraněno přiřazení dodavatele a subjektu 
zúčtování. 
(1114) Není-li odběrné místo zákazníka nebo předávací místo výrobny 
přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové 
odběrné nebo předávací místo do vyhodnocení odchylek. Operátor trhu 
o této skutečnosti informuje prostřednictvím informačního systému 
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operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční 
soustavy a dotčeného dodavatele elektřiny a subjekt zúčtování. V 
takovém případě je odběr elektřiny z odběrného místa zákazníka nebo 
dodávka elektřiny do předávacího místa výrobny posuzována jako 
neoprávněný odběr vyjma případů stanovených v § 51 odst. 4 
energetického zákona. V případě, že u odběrného místa zákazníka je 
v informačním systému operátora trhu přiřazen dodavatel elektřiny bez 
subjektu zúčtování odpovědného za odchylku, posuzuje se to jako 
neoprávněný odběr elektřiny. Není-li odběrné místo zákazníka 
přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové 
odběrné místo do vyhodnocení odchylek. V takovém případě je odběr 
elektřiny v odběrném místě zákazníka posuzován jako neoprávněný 
odběr vyjma případů stanovených v § 51 odst. 4 energetického 
zákona. Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu 
zúčtování, operátor trhu nezahrne takové předávací místo do 
vyhodnocení odchylek. V takovém případě je dodávka elektřiny v 
předávacím místě výrobny posuzována jako neoprávněná dodávka. Ve 
dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování 
k odběrnému nebo předávacímu místu operátor trhu zruší přiřazení 
dodavatele elektřiny u odběrného místa v informačním systému 
operátora trhu v případě, že u odběrného místa není přiřazen nový 
subjekt zúčtování. Operátor trhu o této skutečnosti informuje 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele 
přenosové nebo příslušné distribuční soustavy a dotčeného 
dodavatele elektřiny a původní subjekt zúčtování. 
(1215) Registraci výrobny elektřiny v informačním systému operátora 
trhu podle odstavce 4  provádí výrobce přiměřeně způsobem podle 
vyhlášky č. [registrační vyhláška] bez údajů o bankovním spojení a bez 
údajů o investičních nákladech a poskytnuté investiční podpoře. 
Výrobce elektřiny pro účely předávání údajů podle § 47 registruje 
výrobnu elektřiny, s výjimkou výroben elektřiny připojených do 
odběrného místa podle § 28 energetického zákona, v informačním 
systému operátora trhu přiměřeně způsobem podle vyhlášky o 
postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých 
dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, a to bez 
údajů o bankovním spojení a bez údajů o investičních nákladech a 
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poskytnuté investiční podpoře.“. 

 
 
 
 

K § 17 

 
HKČR 
SPČR 

„ODPOVĚDNOST ZA ODCHYLKU 
§ 17  

Odpovědnost za odchylku  
(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému 
odběrnému místu zákazníka, jednotlivému předávacímu místu výrobny 
elektřiny nebo souhrnu předávacích míst výrobny elektřiny nebo místu 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určenému 
k evidenci ztrát této soustavy. nebo souhrnu předávacích míst za 
každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy. 
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy musí mít zajištěného dodavatele elektřiny na krytí ztrát jeho 
distribuční soustavy, který je sám subjektem zúčtování nebo přenesl  
odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování. Účastník trhu 
s elektřinou může přenést odpovědnost za odchylku na jiný subjekt 
zúčtování. 

(2) Odpovědnost za odchylku má vždy pouze jeden subjekt zúčtování, s 
výjimkou předávacích míst výroben elektřiny registrovaných podle § 16 
odst. 8, u kterých lze přenést odpovědnost za odchylku na 2 různé 
subjekty zúčtování s tím, že za jedno předávací místo jsou předávány 
skutečné hodnoty dodávek elektřiny a za druhé předávací místo jsou 
předávány skutečné hodnoty odběrů elektřiny. Při registraci nového 
předávacího místa výrobny elektřiny pro dodávku elektřiny do 
elektrizační soustavy a odběr elektřiny z elektrizační soustavy je v 
systému operátora trhu odpovědnost za odchylku primárně přiřazena 
subjektu zúčtování příslušného provozovatele přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy. Je-li výrobna elektřiny připojena do 
odběrného místa zákazníka podle § 28 energetického zákona, nelze 
přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování. 
(3) Registrovaný účastník trhu s elektřinou podává žádost o přenesení 
odpovědnosti za odchylku v odběrném místě zákazníka, v místě 
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provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určeném 
k evidenci ztrát této soustavy nebo předávacím místě výrobny 
prostřednictvím operátoraovi trhu. Pokud subjekt zúčtování odsouhlasí 
přenesení odpovědnosti za odchylku, operátor trhu posoudí, zda je 
finanční zajištění plateb subjektu zúčtování dostatečné, a do 120 
minut od odsouhlasení přenesení odpovědnosti za odchylku subjektem 
zúčtování informuje účastníka trhu s elektřinou, subjekt zúčtování a 
příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o 
výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Pokud je 
finanční zajištění plateb subjektu zúčtování dostatečné, operátor trhu 
zaregistruje přiřazení odpovědnosti za odchylku danému subjektu 
zúčtování, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku způsobilo 
nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího 
odpovědnost za odchylku, operátor trhu přenesení odpovědnosti za 
odchylku nezaregistruje. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku 
nastává nejdříve následující kalendářní den po zaregistrování 
operátorem trhu nebo k pozdějšímu datu uvedenému v žádosti. 
Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy určí k tomuto datu 
stav měřicího zařízení podle § 37 odstavec 2 a odstavec 3. Při 
přenášení odpovědnosti za odchylku více odběrných nebo předávacích 
míst jednoho subjektu zúčtování se postupuje obdobně. 

(4) Subjekt zúčtování může přenést odpovědnost za celkovou odchylku 
na jiný subjekt zúčtování. Spolu s přenesením odpovědnosti za 
odchylku na jiný subjekt zúčtování lze přenést také odpovědnost za 
rozdíl hodnot spotřeby elektřiny určený podle § 24 odstavec 1. Pokud 
přebírající subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za 
odchylku, operátor trhu postupuje obdobně podle věty třetí a čtvrté 
odstavce 3. Odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování, který převzal 
odpovědnost za odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze již dále 
přenést na jiný subjekt zúčtování. 

(5) Pokud v odběrném nebo předávacím místě s přenesenou 
odpovědností za odchylku končí dodávka elektřiny a nenavazuje nová 
dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo pokud 
končí přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, 
operátor trhu informuje o této skutečnosti příslušného provozovatele 
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přenosové nebo distribuční soustavy a registrované účastníky trhu s 
elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou 
nebo vlastní odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného nebo 
předávacího místa, a registrované účastníky trhu s elektřinou 
dodávající elektřinu do tohoto odběrného místa nebo odebírající 
elektřinu z daného předávacího místa na základě smlouvy podle § 50 
odstavec 1 energetického zákona, a to nejpozději 30 kalendářních dnů 
před dnem ukončení odpovědnosti za odchylku v daném odběrném 
nebo předávacím místě. Subjekt zúčtování, který v daném odběrném 
nebo předávacím místě odpovídá za odchylku, Dodavatel informuje 
odběratele o ukončení dodávky s přenesením odpovědnosti za 
odchylku nebo o ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku v 
tomto odběrném nebo předávacím místě, a to nejpozději 25 
kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku 
v daném odběrném nebo předávacím místě.  

(6) Pokud není k odběrnému místu zákazníka či k předávacímu místu 
výrobny přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, operátor 
trhu o tom informuje dotčeného provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy, dodavatele elektřiny, bývalý subjekt zúčtování, 
případně jiného registrovaného účastníka trhu a operátor trhu 
nezahrne takové odběrné nebo předávací místo do vyhodnocení 
odchylek. 

(67) Účastník trhu s elektřinou, který uzavřel smlouvu podle § 50 
odstavec 1 energetického zákona, může mít jednoho nebo více 
smluvních dodavatelů elektřiny nebo odběratelů elektřiny. Požadavek 
na více dodavatelů elektřiny nebo odběratelů elektřiny podávají 
operátorovi trhu společně účastník trhu s elektřinou, sjednávající více 
dodavatelů elektřiny nebo odběratelů elektřiny, a registrovaný účastník 
trhu s elektřinou, který za odběrná nebo předávací místa dotčeného 
účastníka trhu převzal odpovědnost za odchylku.“ 
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„§ 19 

Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy pro vypořádání 
odchylek 
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(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně 
do 11.00 hodin za každou jím provozovanou distribuční soustavu  

a) skutečné hodnoty  

1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny vybavených měřením typu A,  

2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků 
vybavených měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna 
dodavatele elektřiny nebo do takového odběrného místa dodává 
dodavatel poslední instance nebo změna dodavatele elektřiny za 
dodavatele poslední instance a odběrné místo není ve statusu 
neaktivní podle § 16 odst. 10 (dále jen „se změnou dodavatele 
elektřiny“), vybavených měřením typu A, 
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami 
vybavených měřením typu A,  

4. odběru elektřiny za všechna odběrná místa zákazníků vybavená 
měřením typu A, s výjimkou odběrů podle bodu 2, v součtu za 
jednotlivé regiony typových diagramů nebo za lokální distribuční 
soustavu, ve kterých nebyla v minulosti uskutečněna změna 
dodavatele elektřiny nebo změna dodavatele elektřiny za dodavatele 
elektřiny poslední instance (dále jen „beze změny dodavatele 
elektřiny“), vybavených měřením typu A, 
b) předběžné hodnoty  

1. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků se 
změnou dodavatele elektřiny, vybavených měřením typu B,  

2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami 
vybavených měřením typu B,  

3. odběru elektřiny za všechna odběrná místa zákazníků beze změny 
dodavatele vybavená měřením typu B v součtu za jednotlivé regiony 
typových diagramů nebo za lokální distribuční soustavu 
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Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou, doplněn též 
odstavec 5 
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za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.  

(2) Dodavatel předává provozovateli distribuční soustavy údaje podle 
odstavec 1 písmeno b) bodu 1 denně do 9.00 hodin. Pokud 
provozovatel distribuční soustavy údaje od dodavatele elektřiny 
neobdrží a operátor trhu nemá údaje za předcházející srovnatelné 
časové období, předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi 
trhu údaje za předcházející srovnatelné časové období.  

(23) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 1 písmeno 
b) nebo podle § 20 odst. 1, použije pro vypořádání odchylek hodnoty 
vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních 
hodinách stejných kalendářních dnů v období 4 posledních týdnů 
uložených v systému operátora trhu. Pokud operátor trhu nemá údaje 
za toto časové období a neobdržel je ani od provozovatele distribuční 
soustavy podle odstavce 2, použije pro vypořádání odchylek hodnoty 
rovny nule.  

(34) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu 
předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny pro následující 
kalendářní měsíc v jednotlivých předávacích místech mezi regiony 
typových diagramů nebo distribučními soustavami s měřením typu C 
nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 
hodin.  

(45) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 4, použije 
pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního 
odběru a měsíční dodávky elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
mezi regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami 
vybavených měřením typu C. Pokud operátor trhu nezná skutečné 
hodnoty nebo se skutečné hodnoty nevztahují k úplnému měsíci, 
použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. 

(56) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 
18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce 
za každou jím provozovanou distribuční soustavu 

a) skutečné hodnoty  

1. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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distribučními soustavami vybavených měřením typu B,  

2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků se 
změnou dodavatele elektřiny, vybavených měřením typu B,  

3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny vybavených měřením typu B,  

4. součtu odběrů elektřiny za všechna odběrná místa zákazníků beze 
změny dodavatele elektřiny vybavená měřením typu B  

za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce a 

b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu 
dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc  

1. z jednotlivých předávacích míst výroben elektřiny vybavených 
měřením typu C a 

2. z předávacích míst mezi distribučními soustavami vybavených 
měřením typu C. 

(67) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu 
do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního 
měsíce za každou jím provozovanou distribuční soustavu kromě údajů 
uvedených v odstavci 6 skutečné hodnoty odběrů elektřiny odběrných 
míst zákazníků s měřením typu C za předcházející měsíc jednotlivě za 
odběrná místa zákazníků se změnou dodavatele elektřiny a v součtu 
za odběrná místa zákazníků beze změny dodavatele elektřiny.  

(8) Provozovatel distribuční soustavy, ke které jsou připojena pouze 
odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben elektřiny, 
vybavená měřením typu C, může registrovat údaje zjednodušeným 
způsobem uvedeným v obchodních podmínkách operátora trhu.  

(7) V případě měření typu M se uplatní stejné postupy a termíny pro 
předávání údajů a podmínky jejich uplatnění jako v případě měření 
typu B.“.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Neakceptováno, měření typu M bylo 
doplněno přímo do textu vyhlášky 

K § 20 HKČR 
SPČR 

 „§ 20  
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Předávání údajů subjektem zúčtování  
(1) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu každý den nejpozději 
do 11.00 hodin předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny za 
každou obchodní hodinu předcházejícího dne v jednotlivých 
předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu B 
nebo M, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku. 

(2) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 1, použije 
pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných 
hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných kalendářních dnů v 
období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud 
operátor trhu nezná skutečné hodnoty, použije pro vypořádání 
odchylek hodnoty rovny nule.  

(23) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu nejpozději poslední 
pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin 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. 

(34) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 3, použije 
pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního 
odběru a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech jednotlivých 
výroben elektřiny vybavených měřením typu C. Pokud operátor trhu 
nezná skutečné hodnoty nebo se skutečné hodnoty nevztahují k 
úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek 
hodnoty rovny nule.“ 

 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

K § 21 odst. 1 
písm. c) 

HKČR 
SPČR 

 „c) k souhrnu předávacích míst provozovatele přenosové 
soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, dohodnutých ve 
smlouvě o předávání údajů.“ 

 

Akceptováno 

K § 21 odst. 2 HKČR 
SPČR 

 „(2) Při předávání hodnot z měření typu A, nebo B nebo M 
označuje operátor trhu na základě údajů od provozovatele přenosové 
nebo distribuční soustavy předávané hodnoty následujícím způsobem: 

Akceptováno 
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[…]“ 

 
K § 22 

 
HKČR 
SPČR 

„§ 22  

Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech 
typových diagramů  

(1) Typové diagramy jsou relativní hodnoty charakterizující průběh 
spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C a slouží pro 
vyhodnocování odchylek odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C 
ze sítí nízkého napětí a ze sítí jiných napěťových úrovní regionálních 
distribučních soustav, pokud pro tyto odběry elektřiny není jiným 
právním předpisem1 stanovena povinnost instalovat průběhové 
měření. Diagramem se rozumí sjednané množství elektřiny subjektu 
zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh se zaokrouhlením na 1 
desetinné místo.  

(2) Normalizovaným typovým diagramem je posloupnost relativních 
hodnot průměrných hodinových odběrů elektřiny, vztažených k 
hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů příslušné 
skupiny zákazníků definované třídou typového diagramu a 
přepočtených na normální klimatické podmínky. Normálními 
klimatickými podmínkami se rozumí třicetiletý celostátní průměr 
denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území celého 
státu a třicetiletý regionální průměr denních teplot vzduchu pro 
jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů.  

(31) Operátor trhu vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli 
regionálních distribučních soustav normalizované typové diagramy pro 
jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok. Třídou typového diagramu se 
rozumí typový diagram dodávek elektřiny pro danou skupinu zákazníků 
s měřením typu C s definovaným charakterem odběru Normalizované 
typové diagramy jsou platné jednotně pro všechny regiony typových 
diagramů, s výjimkou typového diagramu třídy 5 podle přílohy č. 6 k 
této vyhlášce, jehož platnost je vymezena příslušným regionem 
typového diagramu.   

(4) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové diagramy 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, vyškrtnuty 
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přepočtené na skutečné klimatické podmínky v obchodním dni. 
Skutečnými klimatickými podmínkami se rozumí celostátní průměr 
skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro 
území celého státu a regionální průměr denních teplot vzduchu pro 
jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů.  

(52) Pro každý obchodní den stanovuje operátor trhu zbytkový diagram 
zatížení v jednotlivých obchodních hodinách za jednotlivé regiony 
definované operátorem trhu pro účely vyhodnocení zbytkového 
diagramu (dále jen „region typových diagramů“). Zbytkový diagram 
zatížení se stanoví jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek 
elektřiny v daném obchodním dni do odběrných a předávacích míst 
regionu typových diagramů s měřeními typu A, B a C a součtu 
skutečných hodnot odběrů elektřiny v daném obchodním dni 
odběrnými a předávacími míst s měřeními typu A a B a odběry výroben 
elektřiny v daném obchodním dni s měřením typu C v příslušných 
regionech typových diagramů a hodnoty ztrát. Hodnota ztrát se stanoví 
na základě míry celkových ztrát určené Úřadem a množství elektřiny 
vstupujícího do regionů typových diagramů. V případě odběrných a 
předávacích míst s měřením typu B nebo C se použijí hodnoty a 
postupy podle § 24 až 27. Energie neměřených odběrů je považována 
za nulovou. Pro každý obchodní den stanovuje operátor trhu zbytkový 
diagram zatížení v jednotlivých obchodních hodinách za jednotlivé 
regiony definované operátorem trhu pro účely vyhodnocení zbytkového 
diagramu (dále jen „region typových diagramů“). Zbytkový diagram 
zatížení se stanoví jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek 
elektřiny do odběrných a předávacích míst regionu typových diagramů 
s měřeními typu A, B, M a C a součtu skutečných hodnot odběrů 
elektřiny odběrnými a předávacími míst s měřeními typu A, B a M a 
odběry výroben elektřiny s měřením typu C v příslušných regionech 
typových diagramů a hodnoty ztrát v daném obchodním dni. Hodnota 
ztrát se stanoví součinem míry celkových ztrát určené Úřadem pro 
příslušnou distribuční soustavu a množství elektřiny vstupujícího do 
regionu typových diagramů. V případě dodávek elektřiny s měřením 
typu B, M nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B nebo M a 
odběry výroben elektřiny s měřením typu C v příslušných regionech 
typových diagramů se použijí hodnoty a postupy podle § 18 a 19. 

skutečné klimatické podmínky, které 
byly přesunuty do definic 
 
 
 
Akceptováno s úpravou 
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Energie neměřených odběrů je považována za nulovou.  
(63) Operátor trhu zpřístupní účastníkům trhu s elektřinou způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu   

a) údaje o normálních klimatických podmínkách platné po celý 
kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním 
obchodním dnem kalendářního roku,   

b) normalizované typové diagramy platné po celý kalendářní rok, a to 
nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem 
kalendářního roku,   

c) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději následující den po 
dni, jehož se týkají a   

d) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých regionů typových 
diagramů a teplotní koeficient, a to nejpozději následující den po dni, 
jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového 
diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních 
podmínkách operátora trhu.  

(74) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným místům 
zákazníků s měřením typu C provádí provozovatel regionální distribuční 
soustavy při připojení zákazníků nebo při změně charakteru odběrného 
místa a je založeno na kategorizaci zákazníků podle přílohy č. 7 a 
charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Přiřazení 
třídy typových diagramů k odběrným místům je účinné okamžikem 
zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede evidenci 
přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období posledních 3 
let.  

(85) Požadavek na změnu přiřazení třídy typových diagramů zasílá 
provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu 
nejpozději do 18:00 hodin pátého pracovního dne následujícího 
měsíce po dni 5 pracovních dnů od data, od kterého požaduje 
registraci změny přiřazení třídy typových diagramů. Provozovatel 
regionální distribuční soustavy provede k datu uskutečnění změny 
přiřazení třídy typových diagramů odečet spotřeby elektřiny a odečtené 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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hodnoty spotřeby elektřiny zašle operátorovi trhu nejpozději do 10 
pracovních dnů od data registrace změny přiřazení třídy typových 
diagramů.“. 

 

 
 
 
 
 
 

K § 23 odst. 2 a 
3 

HKČR, 
SPČR 

„(2) Provozovatel regionální distribuční soustavy pravidelně aktualizuje 
hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny. Aktualizace zahrnuje i 
nově připojená odběrná místa, zrušená odběrná místa a akceptované 
reklamace zákazníků týkající se odečtu, kdy na základě této reklamace 
byla provedena oprava odečtených hodnot z měření typu C. Aktualizaci 
hodnot podle odstavce 1 písmeno a) zasílá provozovatel distribuční 
soustavy operátorovi trhu v případě, že byl pro odběrné místo vystaven 
účetní doklad na základě provedeného odečtu a od předcházející 
aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny uplynulo 
nejméně 10050 dnů. Aktualizaci hodnot podle odstavce 1 písmeno b) 
pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce zasílá 
provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 18.00 hodin 
pátého pracovního dne kalendářního měsíce.    

(3) Operátor trhu stanovuje na základě plánované roční spotřeby 
elektřiny a přiřazených přepočtených typových diagramů za jednotlivé 
obchodní hodiny obchodního dne  

a) hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků se změnou 
dodavatele elektřiny s měřením typu C v regionech typových diagramů 
a  

b) součty hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků beze 
změny dodavatele elektřiny s měřením typu C po jednotlivých třídách 
typových diagramů a regionech typových diagramů.“. 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

K § 24 

 
HKČR, 
SPČR 

 „§ 24  

Vyhodnocení rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady spotřeby podle 
typových diagramů Vyhodnocování odchylek 

(1) Jakmile operátor trhu obdrží odečtené hodnoty odběrů elektřiny pro 
odběrná místa zákazníků se změnou dodavatele elektřiny s měřením 

 
 
 
Akceptováno 
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typu C v regionálních distribučních soustavách, provede vyhodnocení 
rozdílu mezi hodnotami skutečné spotřeby elektřiny získanými na 
základě odečtů a hodnotami stanovenými podle § 23 odst. 5 za stejné 
období a zúčtuje je jednotlivým subjektům zúčtování za vyrovnávací 
cenu podle cenového rozhodnutí Úřadu. V případě, že v období, 
kterého se týká vyhodnocení rozdílu, dojde ke změně vyrovnávací ceny, 
vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně vyrovnávací ceny 
zvlášť. Pokud provozovatel distribuční soustavy nepředá operátorovi 
trhu rozdělení energie v kWh na množství před změnou a po změně 
vyrovnávací ceny, určí operátor trhu rozdělení energie s využitím 
typových diagramů. Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v 
odběrných místech zákazníků s měřením typu C v regionálních 
distribučních soustavách, u nichž byla uskutečněna změna dodavatele 
elektřiny, operátor trhu provede vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami 
skutečné spotřeby elektřiny získanými na základě odečtů a hodnotami 
stanovenými podle § 23 odst. 5 za stejné období a zúčtuje je 
způsobem podle odstavce 3 jednotlivým subjektům zúčtování za cenu 
podle § 46 odst. 3 písm. i). V případě, že v období, kterého se týká 
vyhodnocení rozdílu, dojde ke změně ceny podle § 46 odst. 3 písm. i), 
vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně této ceny zvlášť. 
Pokud provozovatel distribuční soustavy nepředá operátorovi trhu 
rozdělení energie v kWh na množství před změnou a po změně ceny, 
určí operátor trhu rozdělení energie s využitím typových diagramů.   
(2) Operátor trhu sečte rozdíly podle odstavce 1 za jednotlivé regiony 
typových diagramů a tento součet s opačným znaménkem zúčtuje 
vyrovnávací cenou subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za 
odchylku ztrát v příslušném regionu typových diagramů. Na vyžádání 
subjektu zúčtování, který je odpovědný za ztráty v příslušném regionu 
typového diagramu, operátor trhu zpřístupní tomuto subjektu 
zúčtování údaje, na základě kterých provedl zúčtování rozdílů. 
Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.  

(3) U odběrných míst zákazníků se změnou dodavatele elektřiny s 
měřením typu C v regionech typových diagramů, provádí operátor trhu 
zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 ve dvou etapách:   

a) měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí dvanáctý pracovní den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeb 
elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou zaslány 
do 10 pracovních dnů po provedení odečtu a jejich opravy nejpozději 
jedenáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se 
odečty vztahují,   

b) závěrečné měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí desátý pracovní 
den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují 
odečty spotřeb elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto 
odečtů jsou operátorovi trhu zaslány do 10 pracovních dnů po 
provedení odečtu a jejich opravy nejpozději devátý pracovní den 
čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty 
vztahují. Hodnoty odečtů spotřeby podle § 40 odst.avec 2 a jejich 
opravy zaslané operátorovi trhu po devátém pracovním dni čtvrtého 
měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, nejsou 
operátorem trhu zahrnovány do zúčtování rozdílů podle odstavců 14 a 
25. Tyto hodnoty operátor trhu pouze předává příslušnému dodavateli 
a subjektu zúčtování. 

(4) Operátor trhu na zúčtování rozdílů podle odstavce 1 a 2 vystavuje 
samostatné daňové doklady a provede finanční vypořádání rozdílů. 
Zúčtování rozdílů podle odstavce 1 a 2 není součástí zúčtování 
odchylek.“ 

 

 
 
 
 
 
Akceptováno 

K § 25 odst. 6  

 
HKČR, 
SPČR 

„(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy pravidelně aktualizuje 
hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu 

C. Aktualizace zahrnuje i nově připojená odběrná místa, zrušená 
odběrná místa a akceptované reklamace zákazníků týkající se odečtu, 

kdy na základě této reklamace byla provedena oprava odečtených 
hodnot z měření typu C. Aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu 

jednou měsíčně za předcházející měsíc po odečtech.“. 

Akceptováno 

K § 26 odst. 2 

 
HKČR, 
SPČR 

„(2) Operátor trhu stanovuje subjektu zúčtování hodnotu skutečné 
dodávky elektřiny a skutečného odběru elektřiny v každé obchodní 
hodině v MWh  se zaokrouhlením na 31 desetinné místo desetinná 
místa, a to jako souhrn dodávek elektřiny subjektu zúčtování do 
elektrizační soustavy a souhrn odběrů elektřiny subjektu zúčtování z 
elektrizační soustavy, zjištěný na základě údajů podle § 18 až 24. 

Akceptováno 
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Smluvená dodávka elektřiny a skutečná dodávka elektřiny do 
elektrizační soustavy jsou značeny kladným znaménkem a smluvený 
odběr elektřiny a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy jsou 
značeny záporným znaménkem. Za skutečné hodnoty subjektu 
zúčtování se považují naměřené hodnoty dodávek a odběrů upravené 
o poskytnutou regulační energii.“. 

 
K § 26 odst. 3 

 
HKČR, 
SPČR 

„(3) Za odběr elektřiny subjektu zúčtování se považuje vlastní odběr 
subjektu zúčtování a odběr účastníků trhu s elektřinou, od nichž 
subjekt zúčtování převzal závazek za odchylku/odebrat elektřinu z 
elektrizační soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je 
považována vlastní dodávka subjektu zúčtování a dodávka elektřiny 
účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek 
za odchylku/dodat elektřinu do elektrizační soustavy.“ 

 

Akceptováno 

K § 27 odst. 1 a 
2 

 

HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(1) Skutečné hodnoty pro vyhodnocení odchylek a odchylky subjektů 
zúčtování se zaokrouhlují na desetinystanoví v MWh a zaokrouhlí na tři 
desetinná místa. 

 (2) Rozdíl součtu skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro 
potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném kalendářním 
měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování 
platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit maximálně o 

a) 15 kWh u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením 
typu A, nebo  

b) 2 kWh u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením 
typu B nebo M.“ 

 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

K § 28 odst. 1 a 
2 

 

HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(1) Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem 
trhu zajišťuje mezi registrovanými účastníky trhu s elektřinou subjekty 
zúčtování úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy 

Akceptováno 
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nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného 
množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla 
odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách 
sjednána.   

(2) Zúčtovací ceny odchylky a zúčtovací ceny protiodchylky pro 
jednotlivé obchodní hodiny stanoví operátor trhu na základě cen 
elektřiny podle § 12 odst. 2 a postupem podle přílohy č. 8. Způsob 
tvorby zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 8. Celkové příjmy ze 
systému zúčtování odchylek se stanoví jako absolutní hodnota součtu 
součinu sumy odchylek součet všech plateb subjektů zúčtování podle 
odstavce 5a zúčtovací ceny odchylky.“ 

 

 
 
 
 
Akceptováno 

K § 31 a 32 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme zcela vypustit ustanovení § 31 a 32. 

 
Akceptováno 

K § 33 odst. 3 
písm. g) 

 

HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„g) informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo o sdružených 
službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem nebo podnikající 
fyzickou osobou nebo právnickou osobou v obchodních prostorech 
držitele licence, distančním způsobem, nebo mimo obchodní prostory 
držitele licence.“. 

 

Akceptováno 

K § 33 odst. 5 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o změnu dodavatele elektřiny 
pro odběrné nebo předávací místo i v případech, kdy v informačním 
systému operátora trhu není odběrné nebo předávací místo 
registrováno. Pokud identifikační číselný kód nebyl pro odběrné nebo 
předávací místo přidělen, zajistí provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.“ 

 

Akceptováno 

K § 34 

 
HKČR, 
SPČR 

 Požadujeme následující úpravu ustanovení § 34, který zní: 

„§ 34 

Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
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distribuční soustavy 
(1) Nejpozději v termínu podání žádosti o změnu dodavatele podává 
účastník trhu s elektřinou u dotčeného provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy žádost o uzavření, nebo o změnu smlouvy o 
zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy s náležitostmi 
podle přílohy č. 1 nebo 3 pro odběrná nebo předávací místa v těchto 
soustavách. 

(2) Žádost podává  

a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na 
základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona, nebo  

b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny 
uskutečňována na základě jiné smlouvy.  

 (3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje 
operátora trhu o výsledku posouzení žádosti do 148:00 hodin pátého 
osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6, 
pokud se jedná o změnu dodavatele elektřiny, kdy nový dodavatel 
uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud 
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neinformuje 
operátora trhu o výsledku posouzení žádosti ve stanovené době, je to 
považováno za potvrzení žádosti.  

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne žádost 
a uvede konkrétní důvody tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané 
operátorovi trhu pouze tehdy, jestliže  

a) z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu,  

b) odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není 
zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny rámcové 
smlouvy,  

c) v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka trhu, v jehož 
odběrném místě má dojít ke změně dodavatele,  

d) není doručena žádost o uzavření smlouvy uzavřena smlouva o 
připojení nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, výsledné znění 
je „není uzavřena smlouva o připojení 
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stávající smlouvou o připojení, pokud je požadována,  

e) v žádosti je požadována rezervovaná kapacita, která je vyšší než 
hodnota rezervovaného příkonu uvedená ve smlouvě o připojení,  

f) žádost obsahuje dřívější nebo pozdější datum zahájení přenosu 
nebo distribuce elektřiny, než je datum účinnosti změny dodavatele v 
žádosti o změnu dodavatele elektřiny.   

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje o 
důvodech odmítnutí žádosti nového dodavatele elektřiny 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 
18:00 hodin čtvrtého pátého pracovního dne ode dne předání 
informací podle § 33 odst. 6. Provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy přijme žádost, pokud nový dodavatel nedostatky žádosti 
podle odstavce 4 písm. a), c) až, e) nebo f) odstraní do 14.00 hodin 
pátého sedmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 
33 odst. 6.   

(6) Pokud žádost nového dodavatele elektřiny obsahuje další údaje 
odlišné od údajů uvedených v odst. 4 písm. a) až c), které jsou v 
rozporu s údaji provozovatele distribuční soustavy, použije se údaj o 
fakturační adrese účastníka trhu uvedený novým dodavatelem 
elektřiny a údaj o zařazení účastníka trhu do regulačních stupňů, 
proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a distribuční 
sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy. Pokud zákazník 
splňuje podmínky stanovené pro přiznání distribuční sazby uvedené v 
žádosti nového dodavatele elektřiny, použije se údaj o distribuční 
sazbě uvedený novým dodavatelem. 

(7) Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části týkající se 
hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem rezervovaného 
příkonu, provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této 
skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou ve struktuře 
podle přílohy č. 17 a zajistí sjednání nové hodnoty rezervovaného 
příkonu ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy. 

(8) Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele 
elektřiny, nového dodavatele elektřiny a všechny dotčené subjekty 
zúčtování o výsledku posouzení žádosti a v případě odmítnutí rovněž 

nebo sjednána změna právních vztahů 
založených stávající smlouvou o 
připojení, pokud je požadována,“ 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou, přesunuto do 
nového § 43 
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informuje stávajícího dodavatele a stávající subjekt zúčtování o 
pokračování dodávek elektřiny.“. 

Zároveň doporučujeme přesunout ustanovení §34 odst. 7 do § 41 jako 
nový odstavec 6. Dosavadní odstavec 8 v § 34 se označuje jako 
odstavec 7.  

 

Akceptováno 
 
 
Akceptováno 

K § 35 

 
HKČR „§ 35 

Žádost o ukončení, a žádost o pozastavení nebo zastavení procesu 
změny dodavatele elektřiny 

(1) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení procesu změny 
dodavatele elektřiny do 14:00 hodin osmého pracovního dne ode dne 
předání informací podle § 33 odst. 6.   

(2) Stávající dodavatel může podat žádost o pozastavení procesu 
změny dodavatele elektřiny do 18:00 hodin pátého pracovního dne 
ode dne předání informací podle § 33 odst. 6, pokud k datu účinnosti 
změny dodavatele elektřiny nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím 
dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud 
účastník trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele elektřiny 
zastavit. 

(3) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele elektřiny byla uvedena 
informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání nebo 
distančním způsobem, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a 
odst. 2 energetického zákona a současně požaduje pokračování 
dodávek od stávajícího dodavatele, stávající dodavatel postupuje 
podle § 38 odst. 3 až 5.“. 

 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

K § 35 

 
SPČR Navrhujeme v § 35 změnit nadpis na „Žádost o ukončení, pozastavení 

nebo zastavení procesu změny dodavatele elektřiny“ a doplnit nový 
odstavec 3 následujícího znění: 

„(3) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele elektřiny byla uvedena 
informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání nebo 
distančním způsobem, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a 

Akceptováno. 
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odst. 2 energetického zákona a současně požaduje pokračování 
dodávek od stávajícího dodavatele, stávající dodavatel postupuje 
podle § 38 odst. 3 až 5.“ 
 

K § 36 odst. 1 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(1) Pokud v 18.00 hodin pátého pracovního dne po předání informací 
podle § 33 odst. 6 není v systému operátora trhu zaregistrován 
k žádosti podle § 33 souhlas nového subjektu zúčtování s přiřazením 
odpovědnosti za odchylku v odběrném nebo předávacím místě, 
považuje se toto za nesouhlas subjektu zúčtování s přiřazením 
odpovědnosti za odchylku v daném odběrném nebo předávacím místě 
a operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, stávající subjekt 
zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování, nového dodavatele a 
dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o 
ukončení procesu změny dodavatele elektřiny.“. 

 

Akceptováno 

K § 36 odst. 3 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(3) Pokud stávající dodavatel podá žádost o pozastavení procesu 
změny dodavatele elektřiny, avšak nový dodavatel na základě 
písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník 
hodlá změnit dodavatele elektřiny, potvrdí v informačním systému 
operátora trhu žádost o změnu dodavatele elektřiny, a to nejpozději do 
14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle 
§ 33 odst. 6, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele 
elektřiny. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele 
elektřiny ukončí a neprodleně o této skutečnosti informuje stávajícího 
dodavatele, nového dodavatele, všechny dotčené subjekty zúčtování a 
provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele 
distribuční soustavy o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem.“.  

 

Akceptováno 

K § 37 odst. 4 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(4) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných nebo předávacích 
míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy k 

Akceptováno 
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datu účinnosti změny dodavatele elektřiny nebo subjektu zúčtování 
odečtem nebo odhadem s využitím přiřazeného přepočteného 
typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby 
elektřiny nebo na základě samoodečtu účastníka trhu dodanéhoým 
provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím 
stávajícího nebo nového dodavatele do 5 pracovních dnů od data 
účinnosti změny dodavatele elektřiny. Takto stanovené hodnoty 
předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 
pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele elektřiny nebo 
subjektu zúčtování. Při změně subjektu zúčtování nedochází 
k fakturaci zákazníka.“. 

 
K § 38 odst. 1 

 

HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa podává 
dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin posledního 
pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky elektřiny do 
odběrného místa. Operátor trhu ve svém systému zruší k 
požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny přiřazení odběrného 
místa k dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o 
této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky 
elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny vyjmutí odběrného místa z rámcové smlouvy. Žádost o 
zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě na 
subjekt zúčtování podává subjekt zúčtování operátorovi trhu nejpozději 
do 10:00 hodin desátého dne před plánovaným ukončením převzetí 
odpovědnosti za odchylku v odběrném místě. Operátor trhu ve svém 
systému zruší k požadovanému datu ukončení převzetí odpovědnosti 
za odchylku na odběrném místě k subjektu zúčtování a neprodleně o 
této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.“. 

 

Akceptováno 

K § 38 odst. 4 

 
HKČR, 
SPČR 

 Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(4) O podání žádosti o prodloužení dodávky podle odstavce 3 
Akceptováno 
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informuje neprodleně operátor trhu příslušného provozovatele 
distribuční soustavy a dotčené subjekty zúčtování. Pokud subjekt 
zúčtování a provozovatel distribuční soustavy žádost o prodloužení 
dodávky odsouhlasí nejpozději do 23.00 hodin kalendářního dne 
předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna 
dodavatele elektřiny v systému operátora trhu, dojde k prodloužení 
dodávky a operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje 
dodavatele elektřiny, příslušný subjekt zúčtování a dotčeného 
provozovatele distribuční soustavy.“.  

 
K § 39  

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„Termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny mimo režim 
přenesené odpovědnosti za odchylku 

§ 39 

(1) Pro změnu dodavatele elektřiny z důvodu změny zákazníka v 
odběrném místě se ustanovení této vyhlášky o změně dodavatele 
elektřiny v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku použijí 
přiměřeně, s výjimkou § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3. Před podáním 
žádosti o změnu dodavatele elektřiny podle věty první podává účastník 
trhu s elektřinou u dotčeného provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to 
nejpozději v termínech podle § 32 odstavec 8, v opačném případě 
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne žádost o 
uzavření, nebo o změnu smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy. Nový dodavatel podává u operátora trhu 
žádost o uskutečnění změnuy dodavatele elektřiny s vyznačením 
změny zákazníka v odběrném místě. Pokud při změně zákazníka v 
odběrném místě nedochází ke změně dodavatele, musí být u nového 
zákazníky splněny veškeré podmínky pro zahájení dodávky ze smlouvy 
o připojení a smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční 
soustavy. jsou čČinnosti v rámci procesu změny zákazníka v odběrném 
místě vykonávány dotčenými registrovanými účastníky trhu s 
elektřinou tak, aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elektřiny do 
odběrného místa zákazníka. 

 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
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(2) Má-li dojít ke změně dodavatele poslední instance za jiného 
dodavatele elektřiny, změně počtu dodavatelů elektřiny, změně 
dodavatele elektřiny v předávacím místě výrobny, změně dodavatele 
elektřiny v místě určeném k evidenci ztrát přenosové nebo distribuční 
soustavy předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy v 
případě nákupu elektřiny na krytí ztrát a v případě úpravy platnosti 
smlouvy podle § 50 odst. 1 nebo 2 energetického zákona stávajícím 
dodavatelem, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující 
postup při změně dodavatele elektřiny v režimu přenesené 
odpovědnosti za odchylku.  

(3) Má-li dojít k zahájení dodávky elektřiny po neoprávněném odběru 
podle § 51 odst. 1 písm. g) energetického zákona nebo při 
předcházení neoprávněného odběru podle § 51 odst. 4 energetického 
zákona nebo po neoprávněné distribuci elektřiny, kdy dodavatelem 
není subjekt, který je dodavatelem poslední instance v příslušné 
distribuční oblasti, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky 
upravující postup při změně dodavatele elektřiny v režimu přenesené 
odpovědnosti za odchylku s tím, že  

a) žádost o změnu dodavatele elektřiny podává dodavatel u operátora 
trhu nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před 
požadovaným termínem zahájení dodávek elektřiny,  

b) úkony nutné k provedení změny dodavatele elektřiny a uzavření 
smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se uskutečňují do 
třetího pracovního dne po podání této žádosti; lhůty určené podle 
hodin zůstávají zachovány,  

c) operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o změnu dodavatele 
elektřiny nejpozději do 12.00 hodin čtvrtého pracovního dne po podání 
této žádosti.“. 

 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 

K § 40 odst. 1 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(1) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím 
informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního 
měsíce do 18.00 hodin šestého sedmého pracovního dne 

 
 
Akceptováno 
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následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za 
jejich zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele elektřiny a 
jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A nebo měřením 
typu B nebo měřením typu M, s výjimkou odběrných míst vybavených 
měřením typu B nebo měřením typu M, připojených na hladinu nízkého 
napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících 
služeb. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za 
zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele elektřiny a jejichž 
odběrné místo je vybaveno měřením typu B nebo měřením typu M a 
připojeno na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého 
pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel distribuční 
soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu 
po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého 
pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s 
elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném 
místě, kteří využili práva na změnu dodavatele elektřiny a jejichž 
odběrná místa jsou vybavena měřením typu A nebo měřením typu B, 
údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.“. 

 

 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno s úpravou 

K § 40 odst. 7 HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(7) Zašle-li účastník trhu s elektřinou před obdržením vyúčtování 
dodávky elektřiny zahrnující poslední den kalendářního roku 
provozovateli distribuční soustavy samoodečty provedené k 
poslednímu dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních 
dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané 
samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody 
jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání. 
Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, se použijí 
při vyúčtování distribuce elektřiny služby distribuční soustavy s 
výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční soustavy provede do 
jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný nebo 
mimořádný odečet.“. 

 

Akceptováno 
 

K § 40  HKČR, 
SPČR 

Požadujeme doplnit nové odstavce 10 až 12, které znějí:  
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 „(10) V případě, že provozovatel lokální distribuční soustavy nezadá do 
informačního systému operátora trhu výkaz podle § 47 odst. 3 ve 
stanoveném termínu, operátor trhu informuje Úřad a provozovatel 
nadřazené distribuční soustavy vyúčtuje v nulové výši složku ceny za 
systémové služby, činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie.  
(11) V případech, kdy je do odběrného místa s měřením typu A nebo B 
připojena výrobna elektřiny, je lhůta pro zaslání údajů potřebných k 
vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb do patnáctého 
kalendářního dne následujícího měsíce.  
(12) V případech, kdy výrobce s výrobnou registrovanou podle §16 
odst. 12 nepředá výkaz podle přílohy č. 9, má se za to, že odběr 
elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka. 
V případech, kdy výrobce s výrobnou nezaregistroval výrobnu podle § 
16 odst. 10, platí, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je 
odběrem zákazníka.“. 

 

Neakceptováno 
 
 
 
 
Neakceptováno, text obdobného znění 
je již v odstavci 1 nového paragrafu 41 
 
 
 
Akceptováno 

K § 41  

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu § 41, který zní: 

„§ 41 

Termíny pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy 

(1) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o 
zajištění služby distribuční soustavy se uzavírá na základě písemné 
žádosti. Žádost předkládá žadatel provozovateli přenosové soustavy 
nebo provozovateli distribuční soustavy nejméně 30 kalendářních dní 
před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy 
nebo služby distribuční soustavy s výjimkou případů podle § 34 odst. 
1, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti 
žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční 
soustavy jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce, jedná-li se o 
případy podle odst. 2 písm. a) až c).  
 (2) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby 
distribuční soustavy je sjednávána  

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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a) pro jedno nebo více odběrných míst zákazníka 

b) pro jedno nebo více předávacích míst výrobce nebo 

c) pro souhrn předávacích míst provozovatele distribuční soustavy 
sjednaných ve smlouvě o připojení nebo 
d) pro souhrn odběrných nebo předávacích míst distribuční soustavy, 
pro která obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy na základě smlouvy podle § 50 odstavec 2 
energetického zákona (dále jen „rámcová smlouva“). 

(3) U zákazníka s měřením typu C v regionu typových diagramů je 
součástí smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy i uvedení třídy 
typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa. 

 (4) Dodavatel předává provozovateli distribuční soustavy návrhy na 
změnu rámcové smlouvy podle ustanovení upravujících postup při 
změně dodavatele elektřiny při přenesení odpovědnosti za odchylku, 
nejpozději však k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího 
kalendářnímu měsíci, ve kterém má změna rámcové smlouvy nabýt 
účinnosti, a to ve struktuře podle přílohy č. 17. Provozovatel distribuční 
soustavy předává dodavateli do 5 pracovních dnů každého 
kalendářního měsíce seznam odběrných nebo předávacích míst 
zahrnutých do rámcové smlouvy k prvnímu dni tohoto kalendářního 
měsíce, a to v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 17.  

 (5) Pokud je mezi provozovatelem distribuční soustavy a dodavatelem 
elektřiny uzavřena smlouva podle odstavce 4, provozovatel distribuční 
soustavy předává dodavateli podklady pro na základě žádosti 
dodavatele předá elektronickou fakturuaci prostřednictvím operátora 
trhu. 

(6) Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části týkající se 
hodnoty rezervovaného příkonu, provozovatel distribuční soustavy 
neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny 
elektronickou formou ve struktuře podle přílohy č. 17 a zajistí sjednání 
nové hodnoty rezervovaného příkonu ve smlouvě o zajištění služby 
distribuční soustavy.“. 

 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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K názvu § 42 

 
HKČR, 
SPČR 

 Požadujeme následující úpravu názvu § 42, který zní: 

„§ 42 

Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy přenosu nebo 
distribuční soustavy distribuce elektřiny u nově vzniklého odběrného 

místa“. 

 

Akceptováno. 

K § 42 odst. 3 
písm. f) 

 

HKČR Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„f) výčet identifikačních číselných kódů odběrných nebo předávacích 
míst identifikační číselný kód odběrného nebo předávacího místa.“. 

 

Akceptováno. 

K § 42 odst. 5 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

 „(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o zahájení dodávky do 
daného odběrného místa i v případech, kdy v informačním systému 
operátora trhu není odběrné místo registrováno. Identifikačním 
údajem takového odběrného místa je identifikační číselný kód. Pokud 
identifikační číselný kód nebyl pro odběrné nebo předávací místo 
přidělen, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy 
neprodleně jeho přidělení.“. 

 

Akceptováno. 

K § 42 odst. 7 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(7) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy 
uzavře s účastníkem trhu smlouvu o zajištění služby přenosové 
soustavy nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy 
nejpozději 3 pracovní dny 5 pracovních dnů před datem účinnosti 
zahájení dodávky.“. 

 

Akceptováno. 

K § 43 názvu a 
dále k odst. 1 

 

HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„§ 43 

Posouzení žádosti o zahájení dodávky do nového odběrného místa 
(1) Nejpozději v termínu podle § 42 odstavec 7 provozovatel 

Akceptováno s úpravou, druhá 
vnořená věta bude upravena 
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přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo odmítne žádost o 
zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti operátora trhu a 
operátor trhu pak subjekt zúčtování a dodavatele elektřiny, který 
zahájení dodávky požadoval. Odmítnout žádost o zahájení dodávky 
může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v 
případě, že předávané údaje podle § 42 odstavec 6 nejsou úplné nebo 
není uzavřena smlouva o připojení nebo smlouva o zajištění služeb 
distribuční soustavy. Nevyjádření provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy se považuje za nesouhlas s žádostí o zahájení 
dodávky.“. 

 
K § 44 odst. 6 
až 8 

 

HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy registruje u operátora trhu předávací místo výrobny elektřiny, 
u kterého byla podána žádost podle odstavce 1 a které není 
registrováno v informačním systému operátora trhu do 12:00 hodin 
posledního pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o 
dodávce elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy registraci předávacího místa výrobny neprovede, 
pokud není uzavřena smlouva o připojení výrobny a splněny podmínky 
v ní stanovené. 
(7) Pokud subjekt zúčtování nezamítl odsouhlasil žádost o přiřazení 
odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny 
elektřiny do jednoho pracovního dne od jejího obdržení, zaregistruje 
operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 6, a to 
přiřazením předávacího místa výrobny elektřiny obchodníkovi a 
subjektu zúčtování od data uvedeného v odst. 3 písm. c). Registraci 
zahájení dodávky elektřiny s datem účinnosti zahájení dodávky sdělí 
operátor trhu bezodkladně příslušnému obchodníkovi a rovněž 
subjektu zúčtování, který převzal za dané předávací místo 
odpovědnost za odchylku.  

(8) Při změně dodavatele elektřiny nebo změně subjektu zúčtování u již 
existujících předávacích míst výroben elektřiny se postupuje přiměřeně 
podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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elektřiny. Při změně dodavatele elektřiny u předávacího místa výrobny 
 pro odběr elektřiny z elektrizační soustavy se postupuje přiměřeně 
podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele 
elektřiny a poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny u nově 
vzniklého odběrného místa.“. 

 
K § 46 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy ustanovení § 46, včetně hlavního 
nadpisu a podnadpisu znějí: 

„REGULOVANÉ CENY V ELEKTROENERGETICE 

§ 46  

Skladba cen 
(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří 

a) cena zajištění přenosu elektřiny, která je vícesložková a 
tvoří ji 
1. cena za rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc, resp. 
Kč/MW/měsíc, 
2. cena za použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh, 
3. cena za překročení rezervovaného příkonu v 
Kč/MW/měsíc, 
4. cena za překročení rezervované kapacity v Kč/MW/měsíc, 
5. cena za překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc 
b) cena za systémové služby v Kč/MWh, 
c) cena za činnosti operátora trhu, která je vícesložková a 
tvoří ji která zahrnuje 
1. cena cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek v 
Kč/odběrné místo/měsíc, 

2. cena cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory 
z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc, 

3. poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné 
místo/měsíc.   

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie v 
Kč/MW/měsíc, resp. Kč/MWh. 
(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří 
a) cena zajištění distribuce elektřiny, která je vícesložková a 
tvoří ji 
1. cena za rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc, resp. 
Kč/MW/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí nebo cena za příkon podle 
jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před 
elektroměrem v Kč/A/měsíc pro odběratele na napěťové 
hladině nízkého napětí, 
2. cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh na 
napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo 
cena za distribuované množství elektřiny v Kč/MWh na 
hladině nízkého napětí, 
3. cena za překročení rezervované kapacity pro odběr 
z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV v 
Kč/MW/měsíc, 
4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na 
napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí, 
5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do 
distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové 
hladině velmi vysokého a vysokého napětí, 
6. cena za překročení rezervovaného příkonu v 
Kč/MW/měsíc,  
7. cena za překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc, 
b) cena za systémové služby v Kč/MWh, 
c) cena za činnosti operátora trhu, která je vícesložková a 
tvoří jikterá zahrnuje 
1. cena cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek v 
Kč/odběrné místo/měsíc, 

 
 
 
 
Akceptováno. 
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2. cena cenu za činnosti související s výplatou a administrací 
podpory z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc, 
3. poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné 
místo/měsíc.   

d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie v 
Kč/MW/měsíc, resp. Kč/A/měsíc, resp. Kč/MWh. 
(3) Ostatními regulovanými cenami jsou 

a) cena za činnost zúčtování operátora trhu, kterou tvoří 

1. cena za registraci subjektu zúčtování v Kč,  

2. cena za činnost zúčtování v Kč/měsíc ,  

b) cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s 
elektřinou v Kč/měsíc,  

c) cena za činnost organizace trhu v Kč/MWh za množství 
elektřiny zobchodované na organizovaném blokovém trhu, 
denním trhu a vnitrodenním trhu,  
d) cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních 
transakcích v Kč/měsíc, 

e) cena za vydání záruky původu v Kč/MWh, 

f) cena za převody záruky původu v rámci České republiky v Kč/MWh, 

g) cena za převod záruky původu vydané v jiném členském státě 
spojený s uznáním záruky původu v Kč/MWh, 

h) cena za vedení účtu v evidenci záruk původu v Kč/měsíc, 

i) cena pro zúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby 
získané na základě odečtů a hodnotami stanovenými na základě 
typových diagramů v Kč/MWh, 

j) cena elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze 
v Kč/MWh, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou. 
Terminologie použita v souladu 
s cenovým rozhodnutím ERÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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k) zúčtovací cena odchylky nebo protiodchylky podle přílohy č. 8 
v Kč/MWh, 

l) cena za dodávku kladné regulační energie v Kč/MWh, 

m) cena za dodávku záporné regulační energie v Kč/MWh, 

n) cena za činnost povinně vykupujícího v Kč/MWh, 

o) cena dodávky dodavatelem poslední instance v Kč/MWh, 

p) cena za překročení rezervovaného výkonu v Kč/kW/měsíc, 
q) cena za nevyžádanou dodávku elektřiny 
(4) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběratele na napěťové 
hladině vysokého napětí a cena za použití sítí distribuční soustavy na 
hladině vysokého napětí může být nahrazena jednosložkovou cenou za 
službu sítí provozovatele distribuční soustavy v Kč/MWh.“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Neakceptováno 

K § 47 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy ustanovení § 47, které znějí:  

„§ 47  

Předávání údajů, účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky 
trhu 

(1) Výrobce elektřiny předává operátorovi trhu údaje za uplynulý 
kalendářní měsíc podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do 
desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. To 
platí i v případě, je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa 
zákazníka s výjimkou výroben připojených podle § 28 energetického 
zákona.  

(2) Na základě údajů vykázaných výrobcem zpřístupní operátor trhu 
příslušnému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke 
které je výrobna připojena, výpočet plateb za systémové služby, 
činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
stanovený způsobem uvedeným v příloze č. 10 do jedenáctého 
kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce. 

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
  
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou, bylo též 
upřesněno. 
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za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 11 k této vyhlášce údaje 
o jím vyúčtovaném množství systémových služeb, služeb za činnosti 
operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů v 
uplynulém kalendářním měsíci, a to nejpozději do patnáctého 
kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce. 

(4) Na základě údajů vykázaných provozovatelem lokální distribuční 
soustavy zpřístupní operátor trhu příslušnému provozovateli distribuční 
soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, výpočet 
plateb za systémové služby, za činnosti operátora trhu a na podporu 
elektřiny z podporovaných zdrojů stanovený způsobem uvedeným 
v příloze č. 12 do šestnáctého kalendářního dne po skončení 
kalendářního měsíce a provozovatel distribuční soustavy hodnoty 
zpřístupněné operátorem trhu použije k vyúčtování plateb za 
systémové služby, za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z 
podporovaných zdrojů. 
(5) Obchodník s elektřinou nebo výrobce Dodavatel elektřiny účtuje 
zákazníkovi na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického 
zákona nebo výrobci cenu za zajištění distribuce, za systémové služby, 
za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných 
zdrojů způsobem a v termínech shodných s účtováním ceny za 
dodávku elektřiny.   

(6) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy účtuje cenu za 
systémové služby, činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z 
podporovaných zdrojů zákazníkovi, výrobci nebo provozovateli jiné 
distribuční soustavy způsobem a v termínech sjednaných ve smlouvě 
podle § 50 odstavec 4 a 6 energetického zákona. 

(67) Má-li zákazník povinnost hradit cenu za službu distribuční 
soustavy obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny dodavateli, 
účtuje příslušný provozovatel distribuční soustavy cenu za tuto službu, 
včetně ceny za systémové služby, za činnosti operátora trhu a na 
podporu elektřiny z podporovaných zdrojů tomuto obchodníkovi 
s elektřinou nebo výrobci elektřiny dodavateli, a to způsobem a v 
termínech shodných s účtováním ceny za službu distribuční soustavy. 
  

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
  
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, ustanovení zcela 
vypuštěno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, toto ustanovení je již 
podchyceno v zákoně 
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(78) Účastník trhu s elektřinou hradí platby za související služby v 
elektroenergetice provozovateli přenosové soustavy nebo 
provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení 
účastníka trhu s elektřinou připojeno. Provozovatel distribuční 
soustavy, která není připojena k přenosové soustavě nebo na jinou 
distribuční soustavu v České republice, hradí cenu za činnosti 
operátora trhu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných 
zdrojů energie uhrazené jinými účastníky trhu s elektřinou 
provozovateli regionální distribuční soustavy, v jehož distribučním 
území se tato soustava nachází. Provozovatel distribuční soustavy, 
která není napojena na přenosovou soustavu nebo jinou distribuční 
soustavu v České republice, hradí cenu za činnosti operátora trhu a 
složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie 
uhrazené jinými účastníky trhu s elektřinou přímo operátorovi trhu. 
 Složka ceny služby přenosové soustavy se sjednává pouze pro odběr z 
přenosové soustavy. Složka ceny služby distribuční soustavy se 
sjednává zvlášť pro každý odběr z distribuční soustavy s napětím mezi 
fázemi 

a) vyšším než 52 kV,  

b) od 1 kV do 52 kV včetně, a  

c) do 1 kV včetně.  

(89) Platbu ceny za systémové služby odvádí provozovatel lokální 
distribuční soustavy provozovateli nadřazené distribuční soustavy za 
množství elektřiny odebrané pro konečnou spotřebu elektřiny z této 
lokální distribuční soustavy a dále za systémové služby vyúčtované 
provozovateli distribuční soustavy, která je připojena k této lokální 
distribuční soustavě.  

(910) Cena za činnost operátora trhu se neúčtuje za předávací místo 
pro záložní napájení odběrného místa. Uskutečňuje-li odběr elektřiny 
z přenosové nebo distribuční soustavy vlastník této soustavy pro své 
vlastní užití s výjimkou ztrát v přenosové a distribuční soustavy, je na 
místo odběru pohlíženo jako na odběrné místo zákazníka. 

(1011) Ostatní regulované ceny účtuje operátor trhu účastníkům trhu 
s elektřinou, s výjimkou cen podle § 46 odst. 3 písm. l) a m), které 

 
 
 
Neakceptováno, ačkoliv doplnění by 
bylo smysluplné a regulátor by jej 
podporoval, bohužel tuto úpravu 
zákon neumožňuje 
 
 
Akceptováno 
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účtuje poskytovatel regulační energie operátorovi trhu, ceny podle § 
46 odst. 3 písm. n), kterou účtuje povinně vykupující operátorovi trhu a 
ceny podle § 46 odstavec 3 písm. o), kterou účtuje dodavatel poslední 
instance zákazníkovi nebo výrobci a ceny podle § 46 odst. 3 písm. p) a 
q), kterou účtuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy 
zákazníkovi, výrobci nebo provozovateli připojené distribuční 
soustavy.“. 

 

 
 
Akceptováno. 
 

K § 48 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy ustanovení § 48, které znějí: 

„§ 48  

Předávání údajů, účtování a hrazení regulovaných cen mezi 
operátorem trhu a provozovateli soustav 

(1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel regionální 
distribuční soustavy předává operátorovi trhu nejpozději do 
dvanáctého dne kalendářního měsíce údaje o vyúčtování systémových 
služeb, služeb za činnosti operátora trhu a podpory elektřiny z 
podporovaných zdrojů za předchozí měsíc a výši odhadu za dosud 
nevyúčtovanou platbu za systémové služby, činnost operátora trhu a 
podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za zákazníky s odběrnými 
místy na hladině nízkého napětí za období od 1. 1. kalendářního roku, 
za který jsou systémové služby, činnosti operátora trhu a podpora 
elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle přílohy č. 13, 14, 
15 a 16.  Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu 
nejpozději do dvanáctého dne kalendářního měsíce údaje o vyúčtování 
služeb za činnosti operátora trhu a podpory elektřiny z podporovaných 
zdrojů za předchozí měsíc podle přílohy č. 16.     
(2) Odhad za dosud nevyúčtovanou platbu za systémové služby za 
zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši 100 90 procent 
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. Odhad 
za dosud nevyúčtovanou platbu za činnosti operátora trhu za 
zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši 100 90 procent 

 
Akceptováno s úpravou, kdy na 
základě této připomínky byl celý 
paragraf přepracován.  
 
Neakceptována zálohová platba ve výši 
90 % 
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meziměsíční změny rozdílu kumulativního počtu všech dosud 
nevyúčtovaných odběrných míst připojených k 31. prosinci 
předcházejícího roku a kumulativního počtu skutečně vyúčtovaných 
odběrných míst za období od 1. 1. kalendářního roku, za který jsou 
platby za službu činnost operátora trhu vyúčtovány. Odhad za dosud 
nevyúčtovanou platbu na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za 
zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši 100 90 procent 
meziměsíční změny rozdílu kumulativního objemu zbytkového 
diagramu a kumulativního vyúčtovaného množství podpory elektřiny z 
podporovaných zdrojů týkajícího se stejného rozsahu zákazníků za 
období od 1. 1. kalendářního roku, za který je podpora elektřiny 
z podporovaných zdrojů vyúčtována. 

(3) Na základě předaných údajů účtuje operátor trhu provozovateli 
přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy do 
patnáctého dne téhož měsíce cenu za systémové služby, činnosti 
operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů. Na 
základě předaných údajů účtuje provozovatel přenosové soustavy 
provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož 
měsíce cenu za systémové služby. 
(4) Nejpozději do dvacátého osmého dne následujícího kalendářního 
měsíce předává provozovatel regionální distribuční soustavy a 
provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu zpřesněné údaje ve 
výkazu podle přílohy č. 13, 14, 15 a 16 za předcházející měsíc. 
Případné odchylky týkající se předcházejících období předá 
provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové 
soustavy neprodleně po zjištění. 

(5) Na základě údajů podle odstavce 4 účtuje operátor trhu 
provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční 
soustavy neprodleně rozdíl mezi údaji předanými podle odstavce 1 a 
odstavce 4. Na základě předaných údajů podle odstavce 4 účtuje 
provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční 
soustavy rozdíl mezi údaji za systémové služby předanými podle 
odstavce 1 a odstavce 4. 
(6) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel regionální 
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distribuční soustavy hradí operátorovi trhu částku podle odstavce 3 a 
případné doplatky podle odstavce 5 do 5 pracovních dnů od doručení 
vyúčtovacího dokladu. Operátor trhu vrátí provozovateli přenosové 
soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy případný 
přeplatek podle odstavce 5 ve stejném termínu. 

(7) Údaje podle odstavce 1 a 4 pro výpočet plateb za systémové služby 
zpřístupní operátor trhu podle výkazů uvedených v přílozehách č. 156 
provozovateli přenosové soustavy pro vyúčtování ceny za systémové 
služby. V průběhu daného kalendářního měsíce provozovatel 
regionální distribuční soustavy hradí provozovateli přenosové soustavy 
čtyři stejné časově rovnoměrně rozložené zálohové platby stanovené z 
85 procent předpokládaného množství odběru zákazníků připojených 
k regionální distribuční soustavě vynásobený cenou za systémové 
služby platnou pro daný rok.“. 

 
K § 49 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy ustanovení § 49, které znějí:  

„§ 49 

Rezervace kapacity 
(1) Výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do 
přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň 80 % ročního 
množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, 
sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do  

přenosové nebo distribuční soustavy, nebo výrobce, který poskytuje 
podpůrnou službu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové 
soustavy, se považuje pro účely této vyhlášky za výrobce první 
kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.   

1) Rezervovaná kapacita se sjednává zvlášť pro každé odběrné místo 
zákazníka nebo předávací místo výrobny nebo distribuční soustavy 
samostatně pro napětí mezi fázemi. 
a) vyšším než 52 kV, 
b) od 1 kV do 52 kV včetně a 

 
 
 
 
Neakceptováno, v textu vyhlášky 
bude ponecháno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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c) do 1 kV včetně. 
2) Rezervovaná kapacita sjednaná ve smlouvě o zajištění služby 
distribuční soustavy nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného 
příkonu sjednaná ve smlouvě o připojení. Hodnota rezervované 
kapacity se sjednává na období jednoho nebo více kalendářních 
měsíců. Rezervovanou kapacitu s provozovatelem distribuční soustavy 
sjednává účastník trhu nejpozději do posledního pracovního dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého se má nová 
hodnota rezervované kapacity použít.  

(32) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna 
provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli 
distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, 
zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo 
druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v 
předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí 
zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě 
podle věty první, má se za to platí, že výrobna je zařazena do 
druhé kategorie.  
(43) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v 
průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy 
nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení 
výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru 
mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným 
příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za 
výrobce první kategorie je v takovém případě považován 
výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a 
rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo 
předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení 
kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení 
výrobce do první nebo druhé kategorie na další období na 
základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím 
kalendářním roce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA4FJHDHW)



58 
 

58 
 

(53) Zařazení do kategorie výrobců použije provozovatel 
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 
pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci 
elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí 
daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.  
 (64) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a 
nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení předávací 
místa výroben elektřiny ani pro místa připojení zařízení předávací 
místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu 
elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání více než 
30 dnů. Do dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr pro uvedení 
výrobny do klidového režimu, maximálně však v délce 72 hodin po 
odfázování generátoru od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného 
najetí výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé 
odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před 
přifázováním generátoru k soustavě. 

(75) Při dlouhodobé odstávce podle odstavce 4 výrobce první 
kategorie oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy, k níž je výrobna připojena, termín 
zahájení dlouhodobé odstávky nejpozději do 5 pracovních 
dnů po odfázování generátoru od soustavy, nebo nejpozději 
do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se z odstávky stala 
neplánovaně dlouhodobá odstávka, a termín ukončení 
dlouhodobé odstávky do 5 pracovních dnů po přifázování 
generátoru k soustavě.  
(86) V rámci dlouhodobé odstávky provozovatel přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocuje a účtuje 
výrobci platbu za sjednanou rezervovanou kapacitu, nebo 
pokud není rezervovaná kapacita sjednána, platbu za 
rezervovanou kapacitu podle maximální naměřené hodnoty 
čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v 
jednotlivých kalendářních měsících výrobcem první kategorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy 
neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za prvních 30 dnů 
dlouhodobé odstávky. 
(97) Výrobce druhé kategorie  
a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť 
za každou výrobnu elektřiny,  
b) nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za 
rezervovanou kapacitu pro místa připojení předávací místa 
určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní 
spotřebu elektřiny,  
c) nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za 
maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického 
výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo 
distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny 
za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli 
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nejméně 5 
týdnů 2 týdny před zahájením odběru elektřiny. 
 
(108) Odběrateli, který má na jedné z napěťových hladin 
velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí jednoho 
provozovatele distribuční soustavy více míst připojení s 
průběhovým měřením typu A nebo B, jejichž odběr je 
propojen vlastní elektrickou sítí a kterými jsou napájeny 
dopravní prostředky elektrické trakce, stanoví provozovatel 
distribuční soustavy rezervovanou kapacitu pro účely 
vyhodnocení a stanovení plateb za rezervovanou kapacitu 
provozovatel distribuční soustavy stanoví skutečnou 
hodnotu výkonu pro každou hladinu napětí zvlášť ze součtu 
maximálních výkonů naměřených v odběrných místech v 
čase, kdy je tento součet v daném měsíci nejvyšší.   
(119) Napájením dopravních prostředků elektrické trakce se 
rozumí odběr elektřiny v odběrném místě, jehož měsíční podíl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
  
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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spotřeby elektřiny v dopravních prostředcích elektrické trakce 
při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a 
věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové, včetně 
spotřeby pomocných provozů elektrické trakce, které jsou 
technologickou součástí napájecích bodů elektrické trakce a 
přímo souvisejí se zajištěním provozu elektrické trakce, činí 
alespoň 85 % z celkové spotřeby elektřiny.“. 
 

K § 50 odst. 3 

 
HKČR, 
SPČR 

 Požadujeme vložit nový odstavec ustanovení:  
„(3) Operátor trhu dále zveřejňuje a při každé změně aktualizuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam zrušených licencí na 
výrobu elektřiny u výroben s nárokem na podporu podle zákona č. 
165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

Neakceptováno, ERÚ cca od října 
při zrušení licence soudem informuje 
PV, SEI a OTE 

K § 51 odst. 3 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme upravit ustanovení:  
„(3) V případě přerušení dodávek elektřiny do odběrného místa 
z jiného důvodu  neoprávněného odběru než podle odstavce 2, 
provozovatel distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo 
připojeno, předává do informačního systému operátora trhu informaci 
o přerušení dodávek elektřiny do odběrného místa do 4 pracovních 
dnů od přerušení dodávek elektřiny. Operátor trhu následně takové 
odběrné místo nezahrne do vyhodnocení odchylek a informuje o této 
skutečnosti dotčeného dodavatele elektřiny a subjekt zúčtování. 
Za období, kdy u odběrného místa došlo k přerušení dodávek elektřiny 
podle tohoto odstavce, provozovatel distribuční soustavy nezasílá do 
informačního systému operátora trhu údaje potřebné pro vyúčtování 
dodávky elektřiny.“. 

 

Neakceptováno, celý odstavec byl 
vypuštěn 

K § 52 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy § 52, který včetně nadpisu zní: 

„§ 52 
Registrace změny dodavatele Postup operátora trhu při 

předcházení neoprávněnému odběru 

Akceptováno s úpravou 
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(1) Pokud k odběrnému místu zákazníka u operátora trhu přiřazen 
nový dodavatel a subjekt zúčtování na základě žádosti o změnu 
dodavatele podané u operátora trhu, je tento subjekt zúčtování a nový 
dodavatel operátorem trhu přiřazen k odběrnému místu zákazníka i 
na období bezprostředně předcházející dni přiřazení nového 
dodavatele a subjektu zúčtování, kdy je odběrné místo zákazníka u 
operátora trhu registrováno bez přiřazeného subjektu zúčtování,  
v případě, že v tomto období je odběrné místo zákazníka registrováno 
u operátora trhu bez přiřazeného subjektu zúčtování po dobu kratší 
než 10 pracovních dnů. Operátor trhu o tomto přiřazení informuje 
dotčeného nového dodavatele, subjekt zúčtování a provozovatele 
distribuční soustavy. 

(1) Odběrné místo zákazníka,  v němž je umožněn se uskutečňuje 
odběr elektřiny a k němuž není od dne následujícího po dni ukončení 
dodávky elektřiny od stávajícího dodavatele elektřiny přiřazen nový 
dodavatel a subjekt zúčtování, provozovatel distribuční soustavy 
registruje se statusem aktivní v informačním systému operátora trhu 
nejpozději v den následující po dni, v němž dojde k ukončení dodávky 
elektřiny do tohoto odběrného místa zákazníka od stávajícího 
dodavatele elektřiny, a to od dne, od něhož není odběrnému místu 
zákazníka přiřazen dodavatel. 
(2) Ode dne, od něhož není kdy není k odběrnému místu zákazníka 
přiřazen dodavatel elektřiny a smluvní subjekt zúčtování a odběrné 
místo je registrováno v informačním systému operátora trhu podle 
odstavce 1, podává nový dodavatel elektřiny u tohoto odběrného 
místa, ve kterém neprobíhá změna dodavatele, žádost o zahájení 
dodávek při předcházení neoprávněnému odběru podle § 39 odst. 3 
nebo žádost o změnu dodavatele podle § 33.  
(3) V případě, že je proces změny dodavatele podle § 33 nebo proces 
zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru podle § 39 
odst. 3 úspěšně dokončen a změna dodavatele je účinná nejpozději 
následující den po uplynutí 10 pracovních dní ode dne, od něhož nebyl 
k odběrnému místu přiřazen dodavatel elektřiny a smluvní subjekt 
zúčtování, přiřadí operátor trhu k odběrnému místu zákazníka nového 
dodavatele elektřiny a nový subjekt zúčtování uvedené v žádosti 
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o změnu dodavatele nebo v žádosti o zahájení dodávek při 
předcházení neoprávněnému odběru, a to ke dni, od něhož nebyl 
k odběrnému místu přiřazen dodavatel elektřiny a smluvní subjekt 
zúčtování. Operátor trhu o tomto přiřazení informuje nového 
dodavatele elektřiny, nový subjekt zúčtování a provozovatele 
distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy.  

(42) Po obdržení informace podle § 16 odst. odstavce 3 
provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu 
hodnoty odběrů elektřiny za období, v němž byl k odběrnému 
místu zákazníka operátorem trhu přiřazen subjekt zúčtování 
podle § 16 odst. 9odstavce 3 a to způsobem a v termínu 
uvedeném v § 18, 19 a 21, nebo v termínu uvedeném v § 
40 odst. 1 a 2, pokud tento termín v okamžiku přiřazení 
subjektu zúčtování k odběrnému místu zákazníka dosud 
neuplynul, případně bez zbytečného odkladu, jinak 
nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení informace 
podle 16 odst. 9odstavce 3. Provozovatel distribuční 
soustavy předává operátorovi trhu k odběrnému místu 
zákazníka údaje potřebné pro vyúčtování dodávky elektřiny 
v termínu podle § 40 samostatně za období, kdy odběrné 
místo zákazníka je registrováno u operátora trhu se 
subjektem zúčtování přiřazeným podle § 16 odst. 9odstavce 
3, operátor trhu následně tyto údaje předává dotčenému 
dodavateli a subjektu zúčtování. V případě, že nový dodavatel 
má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny, vyúčtuje provozovatel distribuční soustavy novému 
dodavateli ceny za službu distribuční soustavy tam, kde za 
období, kdy byl k odběrnému místu zákazníka operátorem 
trhu přiřazen nový dodavatel podle § 16 odst. 9odstavce 3. 
U odběrného místa na hladině vysokého a velmi 
vysokého napětí účtuje provozovatel distribuční 
soustavy platbu za rezervaci kapacity ve výši 
čtvrthodinového maximálního odebraného výkonu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA4FJHDHW)



63 
 

63 
 

v daném období, a to za ceny odpovídající sjednávané 
měsíční nebo roční rezervované kapacitě nebo jejich 
kombinaci podle žádosti o smlouvu o zajištění služeb 
distribuční soustavy podané dodavatelem v rámci žádosti 
o změnu dodavatele nebo žádosti o zahájení dodávek při 
předcházení neoprávněnému odběru. U odběrného místa 
na hladině nízkého napětí účtuje provozovatel distribuční 
soustavy platbu za rezervaci kapacity podle proudové 
hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v daném 
období a dosavadní sazby za zajištění distribuce 
elektřiny. 
(53) Pokud nedošlo k přiřazení subjektu zúčtování podle § 16 
odst. 9 a k odběrnému místu zákazníka registrovanému není 
subjekt zúčtování přiřazen po dobu 10 a více pracovních dnů, 
v takovém případě je odběr elektřiny z odběrného místa 
zákazníka posuzován jako neoprávněný odběr. Provozovatel 
distribuční soustavy není povinen zasílat operátorovi trhu 
údaje potřebné pro vyúčtování dodávky elektřiny za období, 
kdy u operátora trhu není k odběrnému místu zákazníka 
přiřazen subjekt zúčtování. 
(4) Provozovatel distribuční soustavy zruší bez zbytečného 
odkladu registraci odběrného místa zákazníka u operátora 
trhu pouze v případě, že toto odběrné místo zákazníka není 
připojeno k jím provozované distribuční soustavě. Operátor 
trhu informuje o zrušení registrace odběrného místa 
zákazníka dotčené registrované účastníky trhu, případně 
subjekt zúčtování, který převzal odpovědnost za ztráty 
u příslušného provozovatele distribuční soustavy, pokud 
k odběrnému místu zákazníka registrovanému u operátora 
trhu nebyl přiřazen subjekt zúčtování. 
(65) Ustanovení odstavců 1 až 6 se obdobně použijí pro předávací 
místo výrobny, za které jsou operátorovi trhu předávány hodnoty 
odběrů elektřiny z elektrizační soustavy způsobem podle § 17 odst. 2, 
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pokud toto předávací místo není využito výhradně pro odběr pro krytí 
technologické vlastní spotřeby výrobny elektřiny.“ 

 
K § 53 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy § 53, který včetně nadpisu a 
podnadpisu zní: 

„DODÁVKA ELEKTŘINY POSLEDNÍ INSTANCE 
§ 53  

Dodávka elektřiny poslední instance 
(1) Rozhodne-li Úřad o zrušení licence registrovaného účastníka trhu s 
elektřinou dodavatele, který je držitelem licence na obchod s 
elektřinou nebo výrobu elektřiny, informuje o této skutečnosti 
bezodkladně operátora trhu. Je-li tento dodavatel  zároveň subjektem 
zúčtování, je dotčenému registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou 
od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence nebo, pokud 
toto rozhodnutí již nabylo právní moci, ode dne následujícího pod dni, 
kdy se operátor trhu o takové skutečnosti dozvěděl, znemožněna v 
informačním systému operátora trhu registrace údajů o dvoustranných 
obchodech na dodávku elektřiny a znemožněna účast na operátorem 
trhu organizovaných trzích s elektřinou. Operátor trhu zajistí, aby 
dotčenému registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou, je-li 
subjektem zúčtování, byla od dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
zrušení licence znemožněna registrace údajů o dvoustranných 
obchodech na dodávku elektřiny a znemožněna účast na jím 
organizovaných trzích s elektřinou. Obdobně postupuje operátor trhu v 
případě, kdy dodavatel pozbude možnost dodávat elektřinu, ukončí-li 
dodávku elektřiny nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční 
podmínky zúčtování odchylek.  

(2) Pokud dojde provozovatelem přenosové Odstupuje-li provozovatel 
distribuční soustavy k odstoupení od smlouvy o zajištění služby 
přenosové nebo distribuční soustavy, na základě kteréých je dodávána 
elektřina do příslušného odběrného místa má dodavatel zajištěnu 
službu distribuční soustavy, provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy informuje operátora trhu o odstoupení od této smlouvy 

Akceptováno s úpravou. 
Některé drobné úpravy oproti 
připomínce v souladu s EZ. 
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nejméně dva kalendářní  pracovní dny před předpokládanými účinky 
odstoupení účinností ukončení této smlouvy nebo odstoupení od této 
smlouvy o odběrných místech, jichž se tato skutečnost týká. Součástí 
této informace je identifikační kód registrovaného účastníka trhu, 
datum ukončení smlouvy a výčet identifikačních číselných kódů 
odběrných míst, kterých se tato skutečnost týká. Má-li dojít k zániku 
závazku založeného smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy v 
důsledku jiné právní skutečnosti, použije se postup podle věty první 
obdobně. 

(3) Pokud je dodavateli nebo subjektu zúčtování, který za dodavatele 
elektřiny převzal odpovědnost za odchylku, znemožněna registrace 
údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo účast na 
trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, informuje operátor 
trhu neodkladně o této skutečnosti provozovatele distribučních 
soustav, příslušné dodavatele elektřiny a výrobce elektřiny a 
dodavatele poslední instance a zároveň tuto informaci zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Operátor trhu současně 
poskytne dodavateli poslední instance seznamy zákazníků, jimž má být 
podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem 
poslední instance, s uvedením jejich identifikačních údajů, výčtu jejich 
odběrných nebo předávacích míst s uvedením identifikačních 
číselných kódů.  V případech, kdy se operátor trhu dozví o zrušení 
licence registrovaného účastníka trhu s elektřinou na obchod s 
elektřinou nebo výrobu elektřiny nebo dodavatel pozbude možnost 
dodávat elektřinu nebo nemá-li dodavatel elektřiny zajištěnu službu 
distribuční soustavy nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční 
podmínky zúčtování odchylek, informuje operátor trhu neodkladně o 
této skutečnosti provozovatele distribučních soustav, příslušné 
dodavatele elektřiny a výrobce elektřiny a dodavatele poslední 
instance a zároveň tuto informaci zveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Operátor trhu současně poskytne dodavateli poslední 
instance a provozovateli příslušné distribuční soustavy seznamy 
zákazníků, jimž má být podle energetického zákona zahájena dodávka 
elektřiny dodavatelem poslední instance, s uvedením jejich 
identifikačních údajů, výčtu jejich odběrných nebo předávacích míst s 
uvedením identifikačních číselných kódů. Provozovatel příslušné 
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distribuční soustavy poskytne dodavateli poslední instance údaje o 
odběrném místě ve struktuře podle přílohy č. 17. 
 (4) Na základě informace podle odstavce 3 mohou dodavatelé a 
výrobci, kteří přenesli odpovědnost za odchylku na subjekt zúčtování, 
jemuž nebyly zaregistrovány údaje o dvoustranných obchodech na 
dodávku elektřiny nebo mu byla znemožněna účast na trzích s 
elektřinou organizovaných operátorem trhu, do 24.00 hodin dne, v 
kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 3, podat 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o 
přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.  

(5) Na základě informace podle odstavce 3 mohou registrovaní 
účastníci trhu s elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou 
odpovědnost za odchylku, podat v součinnosti se zákazníkem, kterému 
má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny 
dodavatelem poslední instance, do 24.00 hodin dne, ve kterém byla 
zveřejněna informace podle odstavce 3, prostřednictvím informačního 
systému operátora trhu žádost o zrychlenou změnu dodavatele 
elektřiny. Pro zrychlenou změnu dodavatele elektřiny se použijí 
přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro změnu 
dodavatele elektřiny v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.  

(6) Je-li podána žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle 
odstavce 4 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele elektřiny 
podle odstavce 5 a provozovatel distribuční soustavy žádost o 
zrychlenou změnu dodavatele elektřiny odsouhlasí do 10:00 hodin 
druhého dne následujícího po dni, ve kterém byla zveřejněna 
informace podle odstavce 3, pak tato změna nabývá účinnosti od první 
obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna 
informace podle odstavce 3. Pokud se provozovatel distribuční 
soustavy k žádosti o zrychlenou změnu dodavatele elektřiny podané 
podle odstavce 4 nevyjádří do 10:00 hodin dne následujícího po dni, 
ve kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, pak bude 
žádost o zrychlenou změnu dodavatele elektřiny zamítnuta. 

(76) Nedojde-li u zákazníka k přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt 
zúčtování podle odstavce 4 nebo nedojde-li ke zrychlené změně 
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dodavatele elektřiny podle odstavce 5, je od první obchodní hodiny 
dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle 
odstavce 3, do odběrného místa zákazníka zahájena dodávka elektřiny 
dodavatelem poslední instance a v informačním systému operátora 
trhu k dotčenému odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední 
instance po dobu 6 měsíců. Pokud následně dojde ke změně 
dodavatele zahrnující období, kdy je v informačním systému operátora 
trhu k odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední instance, 
postupuje se podle § 39 odstavec 2 a operátor trhu k datu účinnosti 
změny dodavatele zruší přiřazení odběrného místa k dodavateli 
poslední instance. Pokud od dne následujícího po uplynutí 6 měsíců, v 
nichž je k odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední instance, není 
u odběrného místa přiřazen dodavatel na základě žádosti o změnu 
dodavatele podle §33, postupuje se podle §52. Nedojde-li u výrobce k 
přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 4 
nebo ke zrychlené změně dodavatele elektřiny podle odstavce 5, je od 
první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla 
zveřejněna informace podle odstavce 3, dodávka považována za 
neoprávněnou podle § 52 energetického zákona. 
(87) Dodavatel poslední instance zašle dotčeným zákazníkům 
bezodkladně, nejdéle však do 15 do 2 pracovních dnů ode dne splnění 
povinnosti operátora trhu předat dodavateli poslední instance údaje 
dle odstavce 3 po zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední 
instance zprávu, která obsahuje  

a) oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední 
instance a jejím důvodu,  

b) oznámení o výši regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem 
poslední instance nebo o způsobu jejího stanovení,  

c) oznámení o podmínkách dodávek elektřiny dodavatelem poslední 
instance, mezi něž patří zejména podmínky týkající se změny 
dodavatele poslední instance za jiného dodavatele a podmínky úhrad 
záloh a plateb za dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,  

d) upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny dodavatelem 
poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců.“. 
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K § 55 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy § 55 a vložení nových § 55a a 55b, 
které včetně nadpisu zní: 

„PROVOZ PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE  
§ 55  

(1) Osoba provozující výrobnu za účelem ověření technologie oznámí 
Energetickému regulačnímu úřadu a dále provozovateli přenosové 
soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je 
nebo má být připojena tato výrobna, nejpozději 30 dnů před zahájením 
nebo prodloužením takového provozu, včetně termínu zahájení nebo 
prodloužení a předpokládané délky trvání takového provozu. 
(2) Před zahájením provozu pro ověření technologie uzavře osoba 
provozující výrobnu za účelem ověření technologie s provozovatelem 
přenosové nebo provozovatelem distribuční soustavy, k jehož soustavě 
je nebo má být připojena tato výrobna, smlouvu o připojení výrobny 
postupem podle jiného právního předpisu a splní její smluvní 
podmínky. 
 (3) Před zahájením provozu pro ověření technologie uzavře osoba 
provozující výrobnu za účelem ověření technologie smlouvu, jejímž 
předmětem je dodávka elektřiny. 
(4) Je-li v rámci smlouvy o připojení výrobny podle odstavce 2 sjednán 
také rezervovaný příkon, před zahájením provozu pro ověření 
technologie uzavře osoba provozující takovou výrobnu 
s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem 
distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy 
nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy. V případě, že je 
výrobna provozovaná za účelem ověření technologie připojena 
k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí a osoba provozující 
výrobnu za účelem ověření technologie uzavře podle odstavce 3 
s obchodníkem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, 
uzavře s provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvu 
o zajištění služby distribuční soustavy tento obchodník. Žádost o 

Z větší části neakceptováno. 
Navrhobaná úprava popisuje 
standardní kroky, které by musel 
řešit každý výrobce, který by chtěl 
připojit svou výrobnu elektřiny bez 
režimu provozu pro ověření 
technologie. Na celou záležitost je 
aplikovatelná běžná praxe 
připojování výroby s několika 
výjimkami 
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uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvu 
o zajištění služby distribuční soustavy podává účastník trhu podle věty 
první nebo druhé nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným 
termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční 
soustavy, a to pro každé předávací místo zvlášť. Náležitosti žádosti o 
poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy 
v provozu pro ověření technologie jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 
k této vyhlášce. 
(5) Osoba provozující výrobnu za účelem ověření technologie 
zaregistruje vlastní odpovědnost za odchylku za předávací místa 
výrobny, která má být provozována za účelem ověření technologie, 
v systému operátora trhu nebo přenese odpovědnost za odchylku 
v těchto předávacích místech postupem podle § 59 a 60 v případě 
odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a 
postupem podle § 61 a 62 v případě dodávky elektřiny do přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy.  

§ 55a 
(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy na základě uzavřené smlouvy o zajištění služby přenosové 
soustavy nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy zahájí 
poskytování služby přenosové soustavy nebo služby distribuční 
soustavy v rámci provozu pro ověření technologie nejdříve dnem 
uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nebo 
nejpozději dnem podle odstavce 4. 
 (2) Při vyhodnocování a fakturaci plateb za služby přenosové soustavy 
nebo služby distribuční soustavy v rámci provozu pro ověření 
technologie postupuje provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy podle § 10. Pro účely účtování 
plateb podle věty první se osoba provozující výrobnu za účelem ověření 
technologie posuzuje jako výrobce první kategorie nebo výrobce druhé 
kategorie postupem podle § 43 odst. 6. V případě, že provozovatel 
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy posoudí 
osobu podle věty druhé jako výrobce druhé kategorie, účtuje platbu za 
rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční soustavy jako 
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součet  

a) platby podle výše sjednané rezervované kapacity a  
b) platby stanovené jako součin ceny za měsíční 
rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy a rozdílu mezi maximální naměřenou hodnotou 
čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného 
účastníkem trhu s elektřinou v rámci provozu pro ověření 
technologie a sjednanou rezervovanou kapacitou. 
(3) Maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a 
odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro 
ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného 
výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení. 
 (4) Provoz pro ověření technologie je ukončen nejpozději vydáním 
licence na výrobu elektřiny pro danou výrobnu. Osoba, která 
provozovala výrobnu za účelem ověření technologie, neprodleně 
informuje o této skutečnosti provozovatele přenosové soustavy nebo 
provozovatele distribuční soustavy, k níž je tato výrobna připojena. 
(5) V případě, že má služba přenosové soustavy nebo služba 
distribuční soustavy v rámci provozu pro ověření technologie 
pokračovat službou přenosové soustavy nebo službou distribuční 
soustavy, může v průběhu provozu pro ověření technologie žadatel 
požádat o přidělení rezervované kapacity, a to nejpozději 10 
pracovních dnů před ukončením služby přenosové soustavy v provozu 
pro ověření technologie nebo nejpozději 1 pracovní den před 
ukončením služby distribuční soustavy v provozu pro ověření 
technologie. 

§ 55b 
(1) Zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční 
soustavy ve zkušebním provozu je zajištění služby přenosové soustavy 
nebo služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, 
provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného 
nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení odběratele, 
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jehož odběrné zařízení je připojeno na napěťovou hladinu 1 kV nebo 
vyšší. 
 (2) V případě stávajícího odběrného zařízení jsou služby přenosové 
soustavy nebo služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu 
umožněny v případě, že instalovaný příkon nově instalovaného nebo 
rekonstruovaného elektrického zařízení v odběrném místě dosahuje 
minimálně 10% hodnoty rezervovaného příkonu sjednaného ve 
smlouvě o připojení nebo dojde k instalaci nového elektrického 
zařízení o instalovaném příkonu minimálně 1 MW. 
 (3) Žádost o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby 
distribuční soustavy ve zkušebním provozu předkládá žadatel 
provozovateli přenosové nebo příslušné distribuční soustavy nejméně 
30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby 
přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy ve zkušebním 
provozu, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. 
Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby 
distribuční soustavy ve zkušebním provozu jsou uvedeny v přílohách č. 
2 a 4 k této vyhlášce. 
 (4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na 
základě uzavřené smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo 
služby distribuční soustavy zahájí poskytování služby přenosové 
soustavy nebo služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu u 
odběratele nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem 
uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba 
přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy ve zkušebním 
provozu zahájena. 
 (5) Při vyhodnocování a fakturaci plateb za zajištění služby přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy ve zkušebním provozu postupuje 
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy podle § 10. Platba 
za rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční soustavy se 
stanoví jako součet 

a) platby podle výše sjednané rezervované kapacity, a  
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b) platby stanovené jako součin ceny za měsíční 
rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy a rozdílu mezi maximální naměřenou hodnotou 
čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného 
účastníkem trhu s elektřinou ve zkušebním provozu a 
sjednanou rezervovanou kapacitou. 
(6) V případě, že má služba přenosové soustavy nebo služba 
distribuční soustavy ve zkušebním provozu pokračovat službou 
přenosové soustavy nebo službou distribuční soustavy, může v 
průběhu zkušebního provozu žadatel požádat o přidělení rezervované 
kapacity, a to nejpozději 10 pracovních dnů před ukončením služby 
přenosové soustavy ve zkušebním provozu nebo nejpozději 1 pracovní 
den před ukončením služby distribuční soustavy ve zkušebním 
provozu. 
(7) Žádá-li zákazník o zkušební provoz ve vymezeném území 
provozovatele lokální distribuční soustavy a předpokládaný příkon 
odběrného elektrického zařízení ve zkušebním provozu je vyšší než 10 
% sjednaného příkonu lokální distribuční soustavy, provozovatel 
distribuční soustavy, k níž je tato lokální distribuční soustava 
připojena, na žádost poskytne provozovateli lokální distribuční 
soustavy služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu v rozsahu 
požadovaném zákazníkem. 

§ 55  

Požadavky na provoz pro ověření technologie výrobny elektřiny nebo 
odběrného elektrického zařízení 

(1) Účastník trhu podává žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby 
přenosové nebo distribuční soustavy pro provoz pro ověření 
technologie (dále jen „zkušební provoz“) výrobny elektřiny nebo 
odběrného elektrického zařízení nejméně 30 kalendářních dní před 
požadovaným termínem zahájení služby přenosové nebo distribuční 
soustavy, a to pro každé předávací místo zvlášť. Náležitosti žádosti 
jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce. 

(2) V případě stávajícího odběrného zařízení jsou služby přenosové 
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soustavy nebo služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu 
umožněny v případě, že instalovaný příkon nově instalovaného nebo 
rekonstruovaného elektrického zařízení v odběrném místě dosahuje 
minimálně 10% hodnoty rezervovaného příkonu sjednaného ve 
smlouvě o připojení nebo dojde k instalaci nového elektrického 
zařízení o instalovaném příkonu minimálně 1 MW. 

(3) Žádá-li zákazník o zkušební provoz ve vymezeném území 
provozovatele lokální distribuční soustavy a předpokládaný příkon 
odběrného elektrického zařízení ve zkušebním provozu je vyšší než 20 
% sjednaného příkonu lokální distribuční soustavy, provozovatel 
distribuční soustavy, k níž je tato lokální distribuční soustava 
připojena, na žádost poskytne provozovateli lokální distribuční 
soustavy služby distribuční soustavy ve zkušebním provozu v rozsahu 
požadovaném zákazníkem. 

(4) Osoba provozující výrobnu za účelem zkušebního provozu 
zaregistruje vlastní odpovědnost za odchylku za předávací místa 
výrobny, která má být provozována za účelem ověření technologie, 
v systému operátora trhu nebo přenese odpovědnost za odchylku 
v těchto předávacích místech postupem podle této vyhlášky zvlášť 
postupem pro odběr elektřiny z elektrizační soustavy a zvlášť 
postupem pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy.“. 

 
K § 59 

 
HKČR, 
SPČR 

Požadujeme doplnit nový odstavec 2, který zní:  

„(2) Ustanovení této vyhlášky ukládající předávání skutečných nebo 
předběžných hodnot odběrů elektřiny v odběrných nebo předávacích 
místech se v případě, kdy je dodavatelem elektřiny v odběrném nebo 
předávacím místě dodavatel elektřiny, který je součástí vertikálně 
integrovaného podnikatele společně s provozovatelem distribuční 
soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, použije ode 
dne nabytí účinnosti § 25 odst. 11 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., 
ve znění zákona č. 131/2015 Sb. To neplatí, je-li dodavatel podle věty 
první v odběrném nebo předávacím místě dodavatelem poslední 
instance.“. 

 

Neakceptováno. 
Účel, jehož mělo být navrhovaným 
ustanovením dosaženo,  je již ošetřen 
v předcházejících ustanoveních 
vyhlášky, mj. zavedením neaktivního 
statusu odběrných míst. 
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K příloze č. 9  HKČR, 
SPČR 

 Požadujeme následující úpravy: 

Doplnit do řádků 13 b, c, d informaci, že se jedná o distribuční 
soustavu a je zásadní aktualizovat vzor a poznámky v souladu 
s výsledným textem vyhlášky v části týkající se úhrady plateb a dále 
v souladu s návrhem cenového rozhodnutí ERÚ. 

Návrh výsledné podoby výkazu včetně poznámek je v připomínkách HK 

Akceptováno 

K příloze č. 10 HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy: 

 Za zásadní považujeme vyřešit různé situaci, kdy 
v průběhu měsíce dochází ke změnám mající rozhodný resp. 
zásadní vliv na účtování plateb v rámci služby přenosové 
nebo distribuční soustavy. Jedná se zejména o procesy jako 
registrace výrobny nebo změna dodavatele elektřiny. 
V takových případech by měly být údaje rozděleny do 
relevantních časových úseků, aby bylo možné platby řádně 
vyúčtovat. 
 Doplnit do řádků 13 b, c, d informaci, že se jedná o 
distribuční soustavu; provést obecně formulační úpravy 
popisů položek z hlediska věcného i gramatického, rozepsat 
zkratky apod. 
 Doplnit nové řádky 22a až 22d: Výsledné množství nebo 
příkon pro stanovení platby na podporu elektřiny z 
podporovaných zdrojů energie a přečíslovat následné položky 
 Odstranit chyby ve výpočtu v řádcích 19, 23, 26 a 29. 
 Je zásadní aktualizovat vzor a poznámky v souladu 
s výsledným textem vyhlášky v části týkající se úhrady plateb 
a dále v souladu s návrhem cenového rozhodnutí ERÚ. 
Návrh výsledné podoby výkazu včetně poznámek je v připomínkách HK 

 
Neakceptováno. V současnosti 
neexistuje jednoduché, snadno 
aplikovatelné řešení, které by bylo 
výsledkem shody všech účastníků na 
trhu a neohrozilo systém více než by 
byl jeho přínos. Je nezbytné po náběhu 
systému okamžitě sbírat problematické 
stavy a připravovat řešení ve shodě se 
všemi účastníky trhu. 
 
 
Akceptováno 

K příloze č. 11 HKČR Požadujeme následující úpravy: 

 V řádcích 13 a až c upravit odkaz na 15 a až c; provést 
obecně formulační úpravy popisů položek z hlediska věcného 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA4FJHDHW)



75 
 

75 
 

i gramatického, rozepsat zkratky apod. 
 Přidat vzorec pro zajištění kontroly celkové bilance 
v soustavě a tím i správnosti vyplňovaných dat 
 Přidat identifikátor, za jaký typ soustavy je výkaz 
vyplňován (zejména ve vazbě na ostrovní provozy apod.). 
 Je zásadní aktualizovat vzor a poznámky v souladu 
s výsledným textem vyhlášky v části týkající se úhrady plateb 
a dále v souladu s návrhem cenového rozhodnutí ERÚ. 
Návrh výsledné podoby výkazu včetně poznámek je v připomínkách HK 

K příloze č. 12 HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy: 

 V řádcích 13 a až c upravit odkaz na řádky 15 a až c; 
upravit výpočet v řádcích 30 a 33; provést obecně formulační 
úpravy popisů položek z hlediska věcného i gramatického, 
rozepsat zkratky apod. 
 Přidat identifikátor, za jaký typ soustavy je výkaz 
vyplňován (zejména ve vazbě na ostrovní provozy apod.). 
 Je zásadní aktualizovat vzor a poznámky v souladu 
s výsledným textem vyhlášky v části týkající se úhrady plateb 
a dále v souladu s návrhem cenového rozhodnutí ERÚ. 
Návrh výsledné podoby výkazu včetně poznámek je v připomínkách HK 

Akceptováno 

K příloze č. 13 HKČR, 
SPČR 

 Požadujeme následující úpravy: 

 řádky 17 až 25, ř. 54 až 62 a ř. 27, 28, 64 a 65 zrušit, 
neboť provozovatel regionální distribuční soustavy účtuje 
provozovateli lokální distribuční soustavy pouze částku 
(platbu) a nikoliv množství; následně je nutné upravit 
výpočetní vzorce, 
 ve vazbě na připomínku č. 50 v řádcích 35 a 72 změnit 
údaj 100% na 90%, 
 v řádku 71 změnit odkaz z řádku 66 na 67. 

Akceptováno s úpravou (s výjimkou 90 
% záloh) 
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Návrh výsledné podoby výkazu včetně poznámek je v připomínkách HK 

K příloze č. 14 HKČR, 
SPČR 

1.  Připomínka k příloze č. 14 

Požadujeme následující úpravy: 

 Upravit změnu názvu výkazu: „Výkaz provozovatele 
distribuční soustavy pro zúčtování složky ceny na úhradu 
nákladů podpory elektřiny“ 
 Řádky 32 až 42, 86 až 96, 44, 45, 98 a 99 zrušit, neboť 
provozovatel regionální distribuční soustavy účtuje 
provozovateli lokální distribuční soustavy pouze částku 
(platbu) a nikoliv množství; následně je nutné upravit 
výpočetní vzorce, 
 ve vazbě na připomínku č. 50 v řádcích 52 a 106 změnit 
údaj 100% na 90%, 
Návrh výsledné podoby výkazu včetně poznámek je v připomínkách HK 

Akceptováno s úpravou (s výjimkou 90 
% záloh) 

K příloze č. 15 HKČR, 
SPČR 

Požadujeme následující úpravy: 

 Řádky 25 až 33, 68 až 76 zrušit, neboť provozovatel 
regionální distribuční soustavy účtuje provozovateli lokální 
distribuční soustavy pouze částku (platbu) a nikoliv množství; 
následně je nutné upravit výpočetní vzorce, 
 ve vazbě na připomínku č. 50 v řádcích 41 a 84 změnit 
údaj 100% na 90%, 
 v řádku 8 chybí do součtu řádek 7. 
Návrh výsledné podoby výkazu včetně poznámek je v připomínkách HK 

Akceptováno s úpravou (s výjimkou 90 
% záloh) 

K příloze č. 17 HKČR, 
SPČR 

Požadujeme upravit poznámky k výkazu dle uvedeného rozsahu. 
Návrh výsledné podoby výkazu včetně poznámek je v připomínkách HK 

Akceptováno 

 
Doporučující připomínky 
 
K Resort Připomínky Vypořádání 

Obecné části 
Odůvodnění 

MPSV Upozorňujeme, že v částech „Odůvodnění navrhované právní 
úpravy“ a „Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se 

Akceptováno. 
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zákonem, k jehož provedení je navržena a s akty Evropské unie“ se 
o návrhu hovoří jako o návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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. 

Odůvodnění MMR Navrhovaná právní úprava není novelou vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou (viz například první větu prvního a druhého odstavce 
bodu 2 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace a první větu 
stati Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, 
k jehož provedení je vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 
v Odůvodnění) a že název vyhlášky uvedený v Odůvodnění 
neodpovídá názvu uvedenému v jejím nadpisu. 

Akceptováno. 

 MZd  
1. K obecné části Odůvodnění, části „Odůvodnění 

navrhované právní úpravy“: 
Doporučujeme text odůvodnění upravit tak, aby v něm nebylo 
hovořeno o „novele“ vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech 
trhu s elektřinou. Podobnou úpravu doporučujeme provést i 
v bodě 2, 4.1 a 4.2 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace. 
 
Odůvodnění: 
Předkladatel uvádí, že výše uvedená vyhláška (č. 541/2005 
Sb.) je, jak plyne též i ze zrušovacích ustanovení 
předkládaného návrhu vyhlášky, zrušována a předkládaný 
návrh vyhlášky tak nemůže býti její novelou. 
 

Akceptováno. 

 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 

V odůvodnění návrhu vyhlášky zcela absentuje zhodnocení 
korupčních rizik, které je dle Legislativních pravidel vlády jeho 
povinnou součástí. Vzhledem k rozsáhlosti prováděcího předpisu 
v rovině věcné i procesní (specifikace obchodování, výpočtů…) 
doporučujeme zpracovaní zhodnocení korupčních rizik dle 
metodiky dostupné na http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA4FJHDHW)

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/cia/metodika-CIA.pdf


78 
 

78 
 

temata/cia/metodika-CIA.pdf. 
 UOHS Navrhovaná vyhláška bude po svém přijetí tvořit součást 

právního základu pěti režimů státní podpory poskytované dle 
zákona č. 165/2012, Sb., o podporovaných zdrojích energie, 
které jsou Evropskou komisí aktuálně posuzovány v rámci 
řízení dle čl. 108 Smlouvy o fungování EU. O přijetí nové 
vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která m. j. upravuje 
způsob stanovení zeleného bonusu na elektřinu, je potřebné 
informovat v rámci řízení o těchto režimech státní podpory 
Evropskou komisi. 

 

návrhu 
vyhlášky 
obecně 

MSP 1. S ohledem na přehlednost právního předpisu, doporučujeme dát 
návrh vyhlášky do souladu s čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, podle kterého by v paragrafu nemělo být obsaženo více jak 6 
odstavců. 

Částečně akceptováno. 
Některé paragrafy budou upraveny 
podle doporučení čl. 39 odst. 2 LPV, 
některé zůstanou patrně delší podle 
specifik konkrétních ustanovení. 

návrhu 
vyhlášky 
obecně 

MSP Doporučujeme dát poznámky pod čarou do souladu s čl. 47 odst. 3 a 
4 Legislativních pravidel vlády, podle kterých se poznámky pod 
čarou označují arabským číslem a kulatou závorkou a text 
poznámky pod čarou končí tečkou. 

Akceptováno. 

názvu vyhlášky MSP Doporučujeme u názvu vyhlášky vymazat tečku. Akceptováno. 
§ 15 odst. 2 MSP Doporučujeme v dotčeném ustanovení slovo „třináctimístní“ 

nahradit slovem „třináctimístný“. 
Akceptováno. 

§ 33 odst. 7 MSP Doporučujeme odkaz na jiný odstavec téhož paragrafu v dotčeném 
ustanovení upravit takto:„podle odstavce 6“ (uvedení „§ 33“ je 
nadbytečné, přičemž i v jiných ustanoveních návrhu vyhlášky se pro 
případ, že se jedná o stejný paragraf, odkazuje jen na odstavec). 

Akceptováno. 

§ 52 odst. 1 MSP Doporučujeme za slovo „Pokud“ doplnit slovo „je“, aby dotčené 
ustanovení dávalo větší smysl. 

Akceptováno. 

příloze č. 4 MSP Doporučujeme označení přílohy č. 4 umístit vpravo. Akceptováno. 
návrhu 

vyhlášky 
obecně 

ČNB V celém návrhu doporučujeme důsledně používat pojem „finanční 
zajištění“ uvedený v § 14 návrhu. Například v § 10 odst. 2 písm. b) 
by mělo být správně uvedeno „finanční zajištění svých obchodů“ a 
v § 29 odst. 7 doporučujeme slova „finanční jištění plateb“ nahradit 

Akceptováno. 
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slovy „finanční zajištění plateb“. 
příloze č. 3 a 4 ČNB V příloze č. 3 bod 13 a v příloze č. 4 bod 12 je uveden nepřesný 

pojem „bankovní spojení a číslo účtu“. Číslo účtu je jednou ze 
součástí bankovního spojení. Pojem „bankovní spojení“ je 
dostatečně obecný a je nutno jej chápat tak, že zahrnuje i účty 
vedené družstevními záložnami. Vzhledem k výše uvedenému 
doporučujeme ve vyhlášce používat pouze pojem „bankovní 
spojení“. 

Akceptováno. 

§ 13 odst. 2 ÚVČR-KOM Po Lisabonské smlouvě je nutno používat výraz „předpis Evropské 
unie“, nikoliv „předpis Evropských společenství“ 

Akceptováno. 

návrhu 
vyhlášky 
obecně 

MZE Předkládaný návrh vyhlášky je novou vyhláškou, nikoliv novelou 
vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách 
tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení 
některých dalších ustanovení energetického zákona. Z tohoto 
důvodu doporučujeme upravit obecnou část odůvodnění. 
Dále doporučujeme sjednotit v souladu se zmocňovacím 
ustanovením název vyhlášky. V návrhu je uvedeno „o Pravidlech 
trhu s elektřinou“, v odůvodnění je uvedeno „o Pravidlech trhu s 
elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu 
s elektřinou“. 

Akceptováno. 

odůvodnění MPO Upozorňujeme, že v obecné části odůvodnění, ale také v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace je uvedeno, že se předkládá 
vyhláška, kterou se mění vyhláška 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 zněních pozdějších předpisů (tedy že se jedná o novelu), 
ale návrh předložené vyhlášky je koncipován jako zcela nová 
vyhláška „o Pravidlech trhu s elektřinou“, kterou se výše zmiňovaná 
vyhláška č. 541/2005 Sb. zrušuje. Doporučujeme tuto informaci 
v odůvodnění uvést do souladu se skutečností. 

Akceptováno. 

nadpisu 
vyhlášky 

MPO doporučujeme počáteční slova „vyhláška“ uvést velkými písmeny, 
podle čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“). 
Dále doporučujeme v názvu vyhlášky odstranit tečku. 

Akceptováno. 
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§ 1 odst. 1 
písm. m) 

MPO doporučujeme čárku na konci ustanovení písmene nahradit slovem 
„a“ tak, aby toto ustanovení bylo v souladu s čl. 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), který se týká 
vyjádření kumulativního výčtu. Dále doporučujeme, v případě 
kumulativních výčtů, provést obdobnou úpravu v celém návrhu 
vyhlášky. 

Akceptováno. 

§ 2 MPO vzhledem k tomu, že § 2 obsahuje pouze jeden odstavec, 
doporučujeme tento odstavec nečíslovat. 

Akceptováno. 

§ 2 odst. 1 
písm. g) 

MPO doporučujeme sjednotit formát uvádění zlomků, neboť např. v 
ustanovení § 25 odst. 2 jsou uvedena slova „jedné dvanáctiny“ 
namísto „1/12“. 
 

Akceptováno. 
Terminologie bude sjednocena, zlomky 
budou uváděny slovně v souladu s čl. 
43 LPV. 

§ 2 odst. 1 
písm. j) 

MPO navrhujeme nahradit pojem „tržní oblast“ pojmem „nabídková 
zóna“. Tento termín je používán nařízením Komise (EU) 2015/1222 
(CACM). 

Akceptováno. 

§ 2 MPO navrhujeme uvést novou definici „Nominovaný organizátor trhu 
s elektřinou“ – Operátor trhu určený Energetickým regulačním 
úřadem v souladu s příslušným nařízením Evropské komise 
k organizaci krátkodobého trhu s elektřinou za účelem jednotného 
propojení denních nebo vnitrodenních trhů. 

Akceptováno s úpravou, formou 
odkazu na nařízení CACM. 

§ 3 MPO v případě, že se jedná o skupinový nadpis, doporučujeme ho upravit 
podle čl. 30 odst. 5 LPV, tedy nadpis uvést tučně malými písmeny 
s velkým počátečním písmenem. Pokud se ovšem jedná o nadpis 
části podle čl. 30 odst. 3 nebo 4 LPV, doporučujeme doplnit nad 
text nadpisu „TRH S ELEKTŘINOU“ označení příslušné části. 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést v celém návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

§ 4 odst. 7 MPO upozorňujeme, že tento odstavec není v souladu s čl. 39 odst. 2 
LPV, tedy že v paragrafu by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 
6 odstavců. Z hlediska přehlednosti doporučujeme upravit strukturu 
tohoto paragrafu. Obdobnou úpravu doporučujeme provést také v § 
16, 17, 19, 22, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 
53. 

Částečně akceptováno. 
Některé paragrafy budou upraveny 
podle doporučení čl. 39 odst. 2 LPV, 
některé zůstanou patrně delší podle 
specifik konkrétních ustanovení.    

§ 6 odst. 2, 3 MPO vzhledem k tomu, že v ČR je jen jedna nabídková zóna, navrhujeme Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA4FJHDHW)



81 
 

81 
 

zpřesnění textu: … „v případě propojení nabídkové zóny České 
republiky…“ 

§ 11 odst. 5 MPO doporučujeme doplnit za odkaz na poznámku pod čarou č. 1 kulatou 
závorku, dále doporučujeme podobně upravit i samotnou poznámku 
pod čarou a doplnit na konci jejího textu tečku. Obdobně 
doporučujeme upravit i poznámky pod čarou č. 2-4. 

Akceptováno. 

§ 16 odst. 15 MPO doporučujeme použít normativního odkazu podle čl. 45 odst. 4 
LPV, tedy uvést obecný název odkazovaného právního předpisu. 

Akceptováno. 

§ 17 odst. 2 MPO doporučujeme číslo „2“ nahradit slovem „dva“. Neakceptováno. 
Podle čl. 43 LPV se základní číslovky 
vyjadřují zpravidla arabským číslem. 

§ 17 odst. 3 MPO ustanovení obsažené v § 37 odst. 3 se netýká stavu měřícího 
zařízení, z tohoto důvodu doporučujeme prověřit, zda se v § 17 
odst. 3 odkazuje na správné ustanovení. 

Akceptováno.  
Odkazy budou prověřeny. 

§ 17 odst. 5 MPO doporučujeme slovo „odstavec“ nahradit slovem „odst.“. Akceptováno. 
§ 21 odst. 2 

písm. c) 
MPO doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. Dále 

upozorňujeme, že věty by podle čl. 26 odst. 6 LPV od sebe měly být 
odděleny středníkem a na konci písmene doporučujeme doplnit 
čárku. 

Akceptováno. 

poznámce pod 
čarou č. 3 

MPO doporučujeme na konci textu poznámky doplnit slova „, ve znění 
pozdějších předpisů“. 
 

Akceptováno. 

§ 22 odst. 7 MPO doporučujeme za slova „přílohy č. 7“ doplnit slova „k této 
vyhlášce“. Dále doporučujeme slova „charakteru odběru elektřiny“ 
nahradit slovy „třídy typových diagramů dodávek“. 

Akceptováno . 

§ 24 odst. 3 
písm. b) 

MPO upozorňujeme, že věty by podle čl. 26 odst. 6 LPV od sebe měly být 
odděleny středníkem. 

Akceptováno. 

§ 33 odst. 3 
písm. g) 

MPO v případě vyjádření variant doporučujeme postupovat podle čl. 42 
odst. 1 LPV, kdy se mezi výčet možností, který není vyjádřen v 
pododstavcích nebo bodech, před spojkou nebo nepíše čárka. 
Doporučujeme tedy za slovy „distančním způsobem“ odstranit 
čárku a podobně upravit i ostatní vyjádření variant v celém návrhu 

Akceptováno. 
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vyhlášky. 
§ 34 odst. 1 MPO doporučujeme za slova „přílohy č. 1 nebo 3“ doplnit slova „k této 

vyhlášce“. 
Akceptováno. 

§ 36 odst. 5 MPO doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. 
 

Akceptováno. 

§ 40 odst. 7, § 
46 odst. 2 písm. 

a) 

MPO požadujeme sladění pojmosloví s energetickým zákonem - … „se 
použijí při vyúčtování služby distribuční soustavy s výjimkou 
případu…“ 

Akceptováno. 

§ 41 odst. 5 MPO doporučujeme za slova „přílohy č. 17“ doplnit slova „k této 
vyhlášce“. 

Akceptováno. 

§ 46 odst. 1 
písm. a) bodu 1 

MPO doporučujeme slovo „, resp.“ nahradit slovem „nebo“.  Obdobně 
doporučujeme upravit celý § 46. 
 

Akceptováno. 

§ 47 odst. 2 MPO doporučujeme za slova „přílohy č. 10“ doplnit slova „k této 
vyhlášce“. 

Akceptováno. 

§ 47 odst. 4 MPO doporučujeme za slova „přílohy č. 12“ doplnit slova „k této 
vyhlášce“. 

Akceptováno. 

§ 48 odst. 1 MPO doporučujeme za slova „přílohy č. 13, 14, 15 a 16“ doplnit slova „k 
této vyhlášce“. 

Akceptováno. 

§ 48 odst. 2 MPO doporučujeme sjednotit označení měsíců (1. 1. a 31. prosince). Akceptováno. 
§ 48 odst. 4 MPO doporučujeme za slova „přílohy č. 13, 14, 15 a 16“ doplnit slova „k 

této vyhlášce“. 
Akceptováno. 

§ 48 odst. 7 MPO doporučujeme slova „v přílohách č. 16“ nahradit slovy „v příloze č. 
16 této vyhlášky“. Dále upozorňujeme, že je vhodné sjednotit 
označení procent v celém návrhu vyhlášky, neboť zde jsou procenta 
uvedena slovně, zatímco v ustanovení § 49 odst. 1, je uvedena 
značka „%“. 

Akceptováno. 

§ 49 odst. 3 MPO upozorňujeme, že je zde označení odstavce 3 uvedeno duplicitně, 
proto doporučujeme upravit označení tohoto odstavce. 

Akceptováno. 

§ 50 odst. 4 MPO doporučujeme za slova „přílohy č. 18 a 19“ doplnit slova „k této 
vyhlášce“. 

Akceptováno. 

§ 50 odst. 6 MPO upozorňujeme, že je zde označení odstavce 6 uvedeno duplicitně, Akceptováno. 
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proto doporučujeme upravit označení tohoto odstavce. 
§ 59 MPO doporučujeme nahradit slova „dle přílohy č. 20 tohoto právního 

předpisu“ slovy „podle přílohy č. 20 k této vyhlášce“. 
Akceptováno. 

příloze č. 2 
části A bodu 5 

MPO doporučujeme odstranit čárku za slovy „případně jména“. Neakceptováno. Jedná se jazykově o 
vsuvku do věty, která se z obou stran 
odděluje čárkou. 

příloze č. 4  MPO doporučujeme umístit označení vyhlášky do pravého horního rohu. 
Dále doporučujeme v části A bodu 5 odstranit čárku za slovy 
„případně jména“ a v části B umístit bod 1 na samostatný řádek. 

Akceptováno. 

návrhu 
vyhlášky 
obecně  

MV Slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ doporučujeme 
nahradit slovy „na svých internetových stránkách“, neboť tak dojde 
k přesnému vymezení místa uveřejnění na internetu - formulace 
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ totiž znamená kdekoliv 
na internetu. Tato připomínka se týká např. § 5 odst. 5, § 6 odst. 5, § 
7 odst. 4, § 9 odst. 3 in fine, § 11 odst. 2 a 6, § 12 odst. 4, § 22 odst. 
6, § 29 odst. 8, § 53 odst. 3 a § 56. 

Neakceptováno. 

návrhu 
vyhlášky 
obecně 

MV Doporučujeme revidovat používání číslovek (a jejich jednotlivých 
tvarů) s ohledem na zásady vyjádření v čl. 43 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády. Tato připomínka se týká např. § 10 odst. 3 in fine, § 
31 odst. 4, § 32 odst. 6, § 51 odst. 4 a § 53 odst. 2. 

Akceptováno. 

návrhu 
vyhlášky 
obecně 

MV Doporučujeme taktéž revidovat formu odkazů na jednotlivá 
ustanovení energetického zákona i uvnitř samotného návrhu – je 
třeba rozlišovat, kdy se odkazuje na „odstavec“ a kdy na „ § x odst. 
…“ – viz čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Tato 
připomínka se týká např. § 17 odst. 5, § 26 odst. 6 a § 47 odst. 6. 
 

Akceptováno. 

návrhu 
vyhlášky 
obecně 

MV Návrh je v případě vyjadřování procent nekonzistentní, když užívá 
jak slovního vyjádření (např. v § 48 odst. 2 a 7), tak vyjádření 
pomocí procentního znaku „%“ (např. v § 49 odst. 1 a 9 či v § 55 
odst. 2 a 3). Doporučujeme proto vyjadřování procent sjednotit 
napříč celým návrhem. 

Akceptováno. 

návrhu 
vyhlášky 

MV Doporučujeme se vyvarovat používání zkratky „resp.“, takový obrat 
není v textu právního předpisu žádoucí. Tato připomínka se týká 

Akceptováno. 
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obecně např. § 46 odst. 1 písm. a) bod 1, odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. a) 
bod 1 a odst. 2 písm. d). 

§ 9 odst. 1 MV Upozorňujeme, že zde uvedený čas v 13:30 hodin je v celém návrhu 
jediným případem, kdy není čas uveden v celých hodinách. Dáváme 
proto na zvážení, zda jej neupravit (zaokrouhlit na celou hodinu), 
případně alespoň tuto nezvyklou volbu času zdůvodnit v komentáři 
ve zvláštní části odůvodnění. 

Neakceptováno-vysvětleno. 

§ 15 odst. 2 MV Doporučujeme odstranit překlep ve slově „třináctimístný“ (chybná 
koncovka). 

Akceptováno. 

§ 16 odst. 9 MV Slovo „od“ před slovem „dne“ doporučujeme nahradit slovem 
„ode“, neboť takový je převažující způsob vyjadřování v rámci 
celého návrhu  
(za všechny např. § 21 odst. 4, § 33 odst. 7 či § 34 odst. 3). 

Akceptováno. 
 

§ 21 odst. 2 
písm. c) 

MV Upozorňujeme, že návrh pouze na tomto jediném místě uvádí čas ve 
tvaru  
„18 hodin“, zatímco na všech jiných místech ve tvaru „18.00 hodin“  
– např. v § 19 odst. 4, 6 a 7 či v § 21 odst. 5 písm. a) až d). Za 
účelem zachování terminologické jednoty proto doporučujeme tento 
nesoulad odstranit. 
 Dále doporučujeme slova „dle odstavce 1 písm. a) nebo 
odstavce 1 písm. b)“ nahradit slovy „podle odstavce 1 písm. a) nebo 
b)“. 

Akceptováno. 

§ 21 odst. 5 in 
fine 

MV Slova „a), b), c) a d)“ doporučujeme nahradit slovy „a) až d)“. Akceptováno. 

§ 22 odst. 5 
věta druhá 

MV Jelikož se zde hovoří v množném čísle (slova „odběrnými a 
předávacími“), doporučujeme odstranit překlep ve slově „místy“ 
(chybný tvar slova). 

Akceptováno. 

§ 22 odst. 8 MV Za slova „do 10 pracovních dnů“ doporučujeme vložit slovo „od“, 
resp. „ode dne“. 

Akceptováno. 

§ 24 odst. 3 
písm. b) 

MV Je zde uveden odkaz na odstavce 4 a 5. Upozorňujeme však, že 
předmětné ustanovení má pouze 4 odstavce. 

Akceptováno. 

§ 25 odst. 2 
písm. b) 

MV Je zde uveden odkaz na § 25 odst. 2 písm. c). Upozorňujeme však, 
že předmětné ustanovení má pouze písm. a) a b). 

Akceptováno. 
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§ 32 odst. 1 
písm. a) 

MV Upozorňujeme, že před slovy „sdružených službách“ absentuje 
předložka „o“  
(k tomu viz např. § 31 odst. 1 či § 33 odst. 1). 

Upraveno jinak. 

32 odst. 7 MV Hovoří se zde o „zahájení žádosti“. Přestože se v uvedeném případě 
skrze celý návrh nejedná o správní řízení ve smyslu správního řádu, 
doporučujeme analogicky k němu zachovat jednotnou terminologii, 
tedy hovořit o „podané žádosti“, a nikoliv o „zahájené žádosti“. 

 

§ 43 odst. 5, 
resp. § 44 

odst. 9 

MV Hovoří se zde o „všech zainteresovaných účastnících trhu“, resp. o 
„všech dotčených účastnících trhu“. Dáváme proto na zvážení, zda 
by nebylo vhodnější vyjádřit výše uvedené totožně. 

 

§ 48 odst. 1 a 4 MV Slova „přílohy č. 13, 14, 14 a 16“ doporučujeme nahradit slovy 
„příloh 13 až 16“. 

Akceptováno. 

§ 49 odst. 6 a 7 MV Slovo „čtvrthodinového“ doporučujeme nahradit slovy „1/4 
hodinového“,  
a to vzhledem k  definici zavedené v § 2 odst. 1 písm. g). 

Akceptováno jinak. 
Terminologie bude sjednocena, zlomky 
budou uváděny slovně v souladu s čl. 
43 LPV, definice bude upravena. 

§ 59 – 
k přechodným 
ustanovením 

MV Doporučujeme vypustit slova „tohoto právního předpisu“,  
a to z důvodu jejich nadbytečnosti. 

Akceptováno jinak. 
V souladu s čl. 45 odst. 2 LPV bude 
text upraven na „k této vyhlášce“. 

příloze č. 8, 
bodům 1 a 5 

písm. a) 

MV S ohledem na čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme uvést odkaz ve tvaru „podle § 12 odst. 2“. 
 

Akceptováno. 

odůvodnění MV V odůvodnění se opakovaně hovoří o tom, že předmětný návrh je 
novelou stávající vyhlášky č. 541/2005 Sb., což však není pravda, 
neboť předmětný návrh kompletně nahrazuje stávající vyhlášku č. 
541/2005 Sb., která bude zrušena (viz § 60 návrhu). Doporučujeme 
proto v tomto ohledu odůvodnění upravit. 

Akceptováno. 

K § 9 odst. 3 
 

MK  V poslední větě se uvádí „poskytne operátor 
trhu … přístup do 14:00 hodin“. Doporučujeme konkretizovat, 
o který den má jít, zda např. každý den nebo den následující. 
 

 

K § 16 odst. 
15 

MK Toto ustanovení odkazuje na odst. 4 zřejmě stejného 
paragrafu, který se ovšem týká registrace předávacího místa, 

Akceptováno s úpravou 
Odkazy upraveny komplexně v celé 
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 nikoliv registrace výrobny elektřiny, jak předpokládá 
ustanovení odst. 15. Doporučujeme ustanovení vhodně 
opravit. 
 

vyhlášce 

K § 22 odst. 1 MK Poslední věta tohoto ustanovení je duplicitní s ustanovením § 
2 odst. 1 písm. a) návrhu. Navrhujeme tedy tuto poslední větu 
zcela vypustit. 

 

 

K § 29 odst. 7 
a 8 

MK Toto ustanovení obsahuje možnost operátora trhu zrušit 
registraci v případě jednání subjektu zúčtování v rozporu se 
smlouvou o zúčtování odchylek. Taková právní úprava jde 
podle našeho názoru nad rámec předmětu úpravy vyhlášky 
podle § 1 a tedy i zmocnění ze zákona energetického a 
zákona o podporovaných zdrojích energie. Nadto nadpis § 29 
„Finanční vypořádání odchylek“ s rušením registrací věcně 
nesouvisí. Doporučujeme ustanovení těchto odstavců a 
nadpis paragrafu náležitě upravit. 

 

K § 50 odst. 6 
 

MK Toto ustanovení není dostatečně určité, doporučujeme 
doplnit spojení „údaje o výši“ tak, aby nové znění bylo 
„Operátor trhu poskytne povinně vykupujícímu údaje o výši 
vypočtených rozdílů mezi výkupními cenami a zelenými 
bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.“. 
 

 

K § 59  MK Doporučujeme spojení „z napěťové hladiny NN“ nahradit 
spojením „z napěťové hladiny nízkého napětí“ tak, aby 
ustanovení tohoto paragrafu byla srozumitelnější a 
terminologicky jednotná, například vzhledem k ustanovení 
§ 46 odst. 2 písm. a) návrhu. 

 

K příloze č. 22 MO V příloze č. 22 vyhlášky doporučujeme uvádět správné označení 
uvedených veličin včetně indexu takto: 
„cpzbhis“ nahradit „cpzbhis“ 
„cskuthi“ nahradit „cskuthi“ 
„cvcozis“ nahradit „cvcozis“ 

Akceptováno 
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„cpodchis“ nahradit „cpodchis“ 
 

K důvodové 
zprávě 

MŽP Str. 1 důvodové zprávy, kapitola „Odůvodnění navrhované právní 
úpravy“, odstavec 1: 

 
V materiálu se o předkládané vyhlášce hovoří jako o novele 
vyhlášky č. 541/2005 Sb., ale ve skutečnosti se jedná o právní 
předpis zcela nový, který vyhlášku č. 541/2005 Sb. nahrazuje. 
 
Doporučujeme uvedenou pasáž upravit a doplnit o vysvětlení, 
proč nebylo možné novele energetického zákona č. 131/2015 
Sb. přizpůsobit stávající vyhlášku č. 541/2005 Sb. 

 

Akceptováno částečně. 
 
 

 MŽP Str. 1 důvodové zprávy, kapitola „Odůvodnění navrhované právní 
úpravy“, odstavec 1: 

 
Na stejném místě textu, který je předmětem předchozí 
připomínky, se v souvislosti s novelou energetického zákona č. 
131/2015 naznačuje, že již nabyla účinnosti. Příslušný zákon 
však nabude ve své většině účinnosti až ke dni 1. 1. 2016 či 
později. Současně s jeho vyhlášením nabyla účinnosti pouze 
jeho část čtrnáctá, která nicméně přináší pouze drobné změny 
v zákoně o podporovaných zdrojích energie.  
 
Doporučujeme text upravit v souladu s právním stavem 
účinným ke dni zpracování materiálu. 

 

Akceptováno. 

 MŽP Str. 2 důvodové zprávy, kapitola „Předpokládaný hospodářský a 
finanční dosah navrhované právní úpravy…“ 

 
Předmětná kapitola postrádá explicitní vyjádření, zda 
předkládaná vyhláška bude či nebude mít dopad na státní 
rozpočet. 

 

Akceptováno 

K úvodní větě MŽP Do úvodní věty doporučujeme doplnit také zákon č. 158/2009 Sb., Akceptováno 
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vyhlášky zákon č. 211/2011 Sb. a zákon č. 90/2014 Sb. 
K § 1 odst. 2 
písm. a) 

 

MŽP Doporučujeme úpravu znění písm. a), neboť se domníváme, že 
věta není uvedena ve správném znění. Navrhujeme nahradit slovo 
„úhrady“ slovem „úhradu“ a zároveň doporučujeme zvážit 
správnost použití interpunkčního znaménka právě za slovem 
„úhrady“. 
 

Akceptováno částečně. 
Čárka odstraněna, slovo úhrady 
vychází z přesného znění zmocnění. 

K § 4 odst. 1 
písm. c) 

MŽP Doporučujeme nahradit čárku na konci znění písmene c) tečkou. Akceptováno 

K § 15 odst. 2 MŽP Doporučujeme nahradit slovo „třináctimístní“ slovem 
„třináctimístný“. 

Akceptováno 

K § 18 písm. h) MŽP Doporučujeme zvážit doplnění čárky na konci znění ustanovení 
písm. h), tak aby závěrečná věta ust. § 18 byla oddělena od 
předchozího textu a nepůsobila tak, že se vztahuje pouze k 
písmenu h). 
 
Obdobné úpravy doporučujeme také v ust. § §19 odst. 1 písm. b) 
bod 3., dále u § 19 odst. 6 písm. a) bod 4. 
 

 

K § 53  MŽP U nadpisu uvedeného nad ust. § 53 doporučujeme doplnit písm. „e“ 
do slova „elktřiny“ 

Akceptováno 

K poznámkám 
pod čarou 

MŽP Doporučujeme doplnit právní předpisy uvedené v poznámkách 
pod čarou o formulaci, ve které budou uvedeny také jejich 
novely, případně formulace „ve znění pozdějších předpisů“. 
 
Konkrétně doporučujeme u pozn. pod čarou č. 1 doplnit právní 
předpis č. 388/2012 Sb. 
  
U pozn. pod čarou č. 2 nedoporučujeme automatické použití 
velkých písmen pro určení původu předmětného nařízení. 
 
U pozn. pod čarou č. 3 doporučujeme doplnit právní předpis  
č. 476/2012 Sb. 

 
U pozn. pod čarou č. 4 doporučujeme doplnit formulaci „ve znění 

Akceptováno s úpravou 
Poznámky od čarou zrevidovány a 
doplněny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA4FJHDHW)



89 
 

89 
 

pozdějších předpisů“. 
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