
VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s právními předpisy EU   

 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 
 
§ 6 odst. 1 
 

§ 6 odst. 1 

Denní trh je organizován operátorem trhu v rámci 
jednotného propojení denních trhů ve spolupráci s ostatními 
nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou a 
provozovateli přenosových soustav. 

 

32015R1222 Článek 4 
 
1.   Jednotlivé členské státy, které jsou elektricky připojeny k 
nabídkové zóně v jiném členském státě, zajistí, aby byl ve 
lhůtě čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost určen 
jeden či více nominovaných organizátorů trhu s elektřinou, 
který bude zajišťovat jednotné propojení denních nebo 
vnitrodenních trhů. Za tímto účelem lze ke kandidatuře na 
určení nominovaným organizátorem trhu s elektřinou vyzvat 
domácí i zahraniční organizátory trhu. 
 
2.   Dotčené členské státy zajistí, aby byl v každé nabídkové 
zóně na jejich území určen alespoň jeden nominovaný 
organizátor trhu s elektřinou. Nominovaní organizátoři trhu s 
elektřinou jsou nejprve určeni na období čtyř let. S výjimkou 
případů, kdy se použije čl. 5 odst. 1, jsou členské státy 
povinny umožnit uchazečům podávat žádost o určení 
nejméně jednou ročně. 
 
3.   Funkci určujícího orgánu, jenž odpovídá za určení 
nominovaných organizátorů trhu s elektřinou, za dohled nad 
dodržováním kritérií pro toto určení a – v případě 
oprávněného monopolu v členském státě – za schvalování 
poplatků těchto nominovaných organizátorů či metodiky k 
jejich výpočtu, plní regulační orgán, nestanoví-li členské 
státy jinak. Členské státy jsou oprávněny stanovit, že funkci 
určujícího orgánu plní jiný orgán než orgán regulační. V 
takovém případě jsou členské státy povinny zajistit, aby byla 
určujícímu orgánu za účelem účinného výkonu jeho funkce 
svěřena táž práva a povinnosti jako regulačnímu orgánu. 
 
4.   Určující orgán je povinen posoudit, zda uchazeči o funkci 
nominovaného organizátora trhu s elektřinou splňují kritéria 
uvedená v článku 6. Tato kritéria se použijí bez ohledu na to, 
zda bude jmenován jeden, či více nominovaných 
organizátorů trhu s elektřinou. Při rozhodování o tom, koho 
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nominovaným organizátorem trhu s elektřinou určit, je nutno 
zamezit jakékoli diskriminaci uchazečů, zejména podle toho, 
jedná-li se o uchazeče domácí, či zahraniční. Pokud funkci 
určujícího orgánu nevykonává regulační orgán, je regulační 
orgán povinen vydat stanovisko k tomu, v jakém rozsahu 
splňuje uchazeč o určení příslušná kritéria uvedená v článku 
6. Určení nominovaným organizátorem trhu s elektřinou lze 
zamítnout pouze v případě, že kritéria určení dle článku 6 
nejsou splněna, nebo v souladu s čl. 5 odst. 1. 
 
5.   Nominovaný organizátor trhu s elektřinou určený v 
jednom členském státě je oprávněn nabízet služby 
obchodování na denním a vnitrodenním trhu s dodáním v 
jiném členském státě. Pravidla obchodování v tomto jiném 
členském státě se použijí, aniž by bylo nutno tohoto 
nominovaného organizátora trhu s elektřinou určovat 
nominovaným organizátorem rovněž v tomto jiném členském 
státě. Určující orgány dohlíží na všechny nominované 
organizátory trhu s elektřinou, kteří v jejich členském státě 
zajišťují jednotné propojení denních nebo vnitrodenních trhů. 
V souladu s článkem 19 nařízení č. 714/2009 jsou určující 
orgány povinny zajistit, aby toto nařízení dodržovali všichni 
nominovaní organizátoři trhu s elektřinou, kteří v jejich 
členském státě zajišťují jednotné propojení denních nebo 
vnitrodenních trhů, a to bez ohledu na to, kde byli tito 
nominovaní organizátoři určeni. Orgány, jež odpovídají za 
určení nominovaných organizátorů trhu s elektřinou, za 
dohled nad nimi a za vymáhání pravidel, si vyměňují veškeré 
informace potřebné k efektivnímu dohledu nad činnostmi 
těchto nominovaných organizátorů trhu. 
 
Určený nominovaný organizátor trhu s elektřinou je povinen 
vyrozumět určující orgán jiného členského státu v případě, že 
zamýšlí v tomto jiném členském státě nabízet jednotné 
propojení denních nebo vnitrodenních trhů; toto vyrozumění 
musí provést ve lhůtě dvou měsíců před zahájením této 
činnosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJ3LP762) 



Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s právními předpisy EU 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 
Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 

 

3/14 

 
6.   Odchylně od odstavce 5 tohoto článku je členský stát 
oprávněn tyto služby obchodování poskytované 
nominovaným organizátorem trhu s elektřinou, který je určen 
v jiném členském státě, odmítnout, jestliže: 
(a) služby obchodování na denním a vnitrodenním trhu jsou v 
členském státě nebo v nabídkové zóně členského státu, v 
nichž dochází k dodání, již předmětem národního 
oprávněného monopolu podle čl. 5 odst. 1; nebo 
(b) členský stát, v němž dochází k dodání, je schopen 
prokázat, že tomu, aby do tohoto členského státu byla 
prostřednictvím nominovaných organizátorů trhu s elektřinou 
určených v jiném členském státě dodávána elektřina 
nakoupená na denním či vnitrodenním trhu, brání technické 
překážky spojené s potřebou zajistit, aby byly cíle tohoto 
nařízení splněny za současného zachování provozní 
bezpečnosti; nebo 
(c) pravidla obchodování v členském státě dodání nejsou 
slučitelná s tím, aby do tohoto členského státu byla dodávána 
elektřina nakoupená v rámci služeb obchodování na denním a 
vnitrodenním trhu, které poskytuje nominovaný organizátor 
trhu s elektřinou určený v jiném členském státě; nebo 
(d) nominovaný organizátor trhu s elektřinou má v členském 
státě, v němž je určen, oprávněný monopol podle článku 5. 
  
7.   V případě, že členský stát dodání odmítne služby 
obchodování na denním nebo vnitrodenním trhu s dodáním v 
jiném členském státě, je povinen to oznámit jednak 
příslušnému nominovanému organizátorovi trhu s elektřinou 
a určujícímu orgánu členského státu, kde je tento 
nominovaný organizátor trhu určen, jednak agentuře a 
Komisi. Toto zamítavé rozhodnutí musí být řádně 
odůvodněno. V případech podle odst. 6 písm. b) a c) musí 
rozhodnutí odmítnout služby obchodování s dodáním v jiném 
členském státě rovněž stanovit, jakým způsobem a v jaké 
lhůtě lze technické překážky obchodování překonat nebo 
uvést domácí pravidla obchodování se službami obchodování 
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s dodáním v jiném členském státě do souladu. Určující orgán 
členského státu, jenž tyto služby obchodování odmítl, je 
povinen toto rozhodnutí přezkoumat a zveřejnit své 
stanovisko ke způsobu, jakým mají být překážky těchto 
služeb odstraněny nebo jakým mají být tyto služby uvedeny s 
pravidly obchodování do souladu. 
 
8.   Členský stát, v němž byl nominovaný organizátor trhu s 
elektřinou určen, zajistí, aby bylo určení zrušeno v případě, 
že tento nominovaný organizátor trhu nedodržuje kritéria 
článku 6 a není s to dosáhnout souladu s nimi ve lhůtě šesti 
měsíců od okamžiku, kdy jej určující orgán o příslušných 
nedostatcích vyrozumí. Pokud za určení a dohled neodpovídá 
regulační orgán, musí být tento orgán ke zrušení určení 
konzultován. Současně s vyrozuměním nominovaného 
organizátora trhu s elektřinou o tom, že nedodržuje uvedená 
kritéria, je určující orgán povinen vyrozumět rovněž určující 
orgány ostatních členských států, v nichž tento nominovaný 
organizátor trhu působí. 
 
9.   Pokud určující orgán členského státu zjistí, že určitý 
nominovaný organizátor trhu s elektřinou působící, avšak 
neurčený v jeho zemi nedodržuje při výkonu činností v této 
zemi kritéria článku 6, je povinen tohoto nominovaného 
organizátora trhu o těchto nedostatcích vyrozumět. Pokud 
tento nominovaný organizátor trhu s elektřinou nezačne tato 
kritéria ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění opětovně 
dodržovat, je určující orgán oprávněn pozastavit výkon jeho 
práva nabízet v tomto členském státě služby obchodování na 
denním a vnitrodenním trhu do doby, dokud tento 
nominovaný organizátor trhu nezačne tato kritéria opětovně 
dodržovat. Určující orgán vyrozumí určující orgán členského 
státu, v němž je tento nominovaný organizátor trhu s 
elektřinou určen, agenturu a Komisi. 
 
10.   O určení nominovaných organizátorů trhu s elektřinou a 
o odvolání tohoto určení je určující orgán povinen 
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informovat agenturu. Agentura vede na svých internetových 
stránkách seznam určených nominovaných organizátorů trhu 
s elektřinou s uvedením jejich statusu a nabídkových zón, v 
nichž působí. 
 
Článek 8 
1.   V členských státech s elektrickým připojením na jiný 
členský stát jsou do jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů zapojeni všichni provozovatelé 
přenosových soustav. 
2.   Provozovatelé přenosových soustav jsou povinni: 
(a) společně podle čl. 37 odst. 1 písm. a) stanovit své 
požadavky na algoritmus pro sesouhlasení propojených 
denních trhů a algoritmus pro párování při kontinuálním 
obchodování, a to ve spojitosti se všemi aspekty přidělování 
kapacity; 
(b) společně v souladu s čl. 37 odst. 4 tyto párovací algoritmy 
validovat na základě požadavků podle písm. a) tohoto 
odstavce; 
(c) zavést a provádět výpočet kapacity podle článků 14 až 30; 
(d) v případě potřeby zavést opatření k přidělování kapacity 
mezi zónami a další opatření podle článků 45 a 57; 
(e) vypočítávat a odesílat údaje o kapacitách mezi zónami a o 
omezeních pro přidělování podle článků 46 a 58; 
(f) v souladu s čl. 48 odst. 2 a článkem 52 ověřovat výsledky 
jednotného propojení denních trhů z hlediska validovaných 
kapacit mezi zónami a omezení pro přidělování; 
(g) v případě potřeby ustavit subjekty pro výpočet plánované 
výměny, jež budou v souladu s články 49 a 56 provádět 
výpočet plánovaných výměn na hranicích mezi nabídkovými 
zónami a jež budou vypočtené údaje zveřejňovat; 
(h) respektovat výsledky jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů vypočtené podle článků 39 a 52; 
(i) v souladu s článkem 44 zavést a případně uplatňovat 
záložní postupy přidělování kapacity; 
(j) v souladu s článkem 59 navrhnout začátek a uzávěrku 
přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami; 
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(k) rozdělovat příjem z přetížení podle metodiky společně 
vypracované podle článku 73; 
(l) v případě dohody vystupovat jako převodní 
zprostředkovatelé podle čl. 68 odst. 6 a převádět salda. 
 

§ 7 odst. 1 § 7 odst. 1 

(1) Vnitrodenní trh je organizován v rámci dne dodávky 
nebo následujícího dne dodávky a lze na něm zadávat a 
obchodovat nabídky a poptávky elektřiny způsobem a v termínech 
uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh 
s elektřinou. Vnitrodenní trh může být organizován v rámci 
jednotného propojení vnitrodenních trhů ve spolupráci s ostatními 
nominovanými organizátory vnitrodenního trhu s elektřinou a 
provozovateli přenosových soustav. 

 

32015R1222 Článek 4 
 
1.   Jednotlivé členské státy, které jsou elektricky připojeny k 
nabídkové zóně v jiném členském státě, zajistí, aby byl ve 
lhůtě čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost určen 
jeden či více nominovaných organizátorů trhu s elektřinou, 
který bude zajišťovat jednotné propojení denních nebo 
vnitrodenních trhů. Za tímto účelem lze ke kandidatuře na 
určení nominovaným organizátorem trhu s elektřinou vyzvat 
domácí i zahraniční organizátory trhu. 
 
2.   Dotčené členské státy zajistí, aby byl v každé nabídkové 
zóně na jejich území určen alespoň jeden nominovaný 
organizátor trhu s elektřinou. Nominovaní organizátoři trhu s 
elektřinou jsou nejprve určeni na období čtyř let. S výjimkou 
případů, kdy se použije čl. 5 odst. 1, jsou členské státy 
povinny umožnit uchazečům podávat žádost o určení 
nejméně jednou ročně. 
 
3.   Funkci určujícího orgánu, jenž odpovídá za určení 
nominovaných organizátorů trhu s elektřinou, za dohled nad 
dodržováním kritérií pro toto určení a – v případě 
oprávněného monopolu v členském státě – za schvalování 
poplatků těchto nominovaných organizátorů či metodiky k 
jejich výpočtu, plní regulační orgán, nestanoví-li členské 
státy jinak. Členské státy jsou oprávněny stanovit, že funkci 
určujícího orgánu plní jiný orgán než orgán regulační. V 
takovém případě jsou členské státy povinny zajistit, aby byla 
určujícímu orgánu za účelem účinného výkonu jeho funkce 
svěřena táž práva a povinnosti jako regulačnímu orgánu. 
 
4.   Určující orgán je povinen posoudit, zda uchazeči o funkci 
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nominovaného organizátora trhu s elektřinou splňují kritéria 
uvedená v článku 6. Tato kritéria se použijí bez ohledu na to, 
zda bude jmenován jeden, či více nominovaných 
organizátorů trhu s elektřinou. Při rozhodování o tom, koho 
nominovaným organizátorem trhu s elektřinou určit, je nutno 
zamezit jakékoli diskriminaci uchazečů, zejména podle toho, 
jedná-li se o uchazeče domácí, či zahraniční. Pokud funkci 
určujícího orgánu nevykonává regulační orgán, je regulační 
orgán povinen vydat stanovisko k tomu, v jakém rozsahu 
splňuje uchazeč o určení příslušná kritéria uvedená v článku 
6. Určení nominovaným organizátorem trhu s elektřinou lze 
zamítnout pouze v případě, že kritéria určení dle článku 6 
nejsou splněna, nebo v souladu s čl. 5 odst. 1. 
 
5.   Nominovaný organizátor trhu s elektřinou určený v 
jednom členském státě je oprávněn nabízet služby 
obchodování na denním a vnitrodenním trhu s dodáním v 
jiném členském státě. Pravidla obchodování v tomto jiném 
členském státě se použijí, aniž by bylo nutno tohoto 
nominovaného organizátora trhu s elektřinou určovat 
nominovaným organizátorem rovněž v tomto jiném členském 
státě. Určující orgány dohlíží na všechny nominované 
organizátory trhu s elektřinou, kteří v jejich členském státě 
zajišťují jednotné propojení denních nebo vnitrodenních trhů. 
V souladu s článkem 19 nařízení č. 714/2009 jsou určující 
orgány povinny zajistit, aby toto nařízení dodržovali všichni 
nominovaní organizátoři trhu s elektřinou, kteří v jejich 
členském státě zajišťují jednotné propojení denních nebo 
vnitrodenních trhů, a to bez ohledu na to, kde byli tito 
nominovaní organizátoři určeni. Orgány, jež odpovídají za 
určení nominovaných organizátorů trhu s elektřinou, za 
dohled nad nimi a za vymáhání pravidel, si vyměňují veškeré 
informace potřebné k efektivnímu dohledu nad činnostmi 
těchto nominovaných organizátorů trhu. 
 
Určený nominovaný organizátor trhu s elektřinou je povinen 
vyrozumět určující orgán jiného členského státu v případě, že 
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zamýšlí v tomto jiném členském státě nabízet jednotné 
propojení denních nebo vnitrodenních trhů; toto vyrozumění 
musí provést ve lhůtě dvou měsíců před zahájením této 
činnosti. 
 
6.   Odchylně od odstavce 5 tohoto článku je členský stát 
oprávněn tyto služby obchodování poskytované 
nominovaným organizátorem trhu s elektřinou, který je určen 
v jiném členském státě, odmítnout, jestliže: 
(a) služby obchodování na denním a vnitrodenním trhu jsou v 
členském státě nebo v nabídkové zóně členského státu, v 
nichž dochází k dodání, již předmětem národního 
oprávněného monopolu podle čl. 5 odst. 1; nebo 
(b) členský stát, v němž dochází k dodání, je schopen 
prokázat, že tomu, aby do tohoto členského státu byla 
prostřednictvím nominovaných organizátorů trhu s elektřinou 
určených v jiném členském státě dodávána elektřina 
nakoupená na denním či vnitrodenním trhu, brání technické 
překážky spojené s potřebou zajistit, aby byly cíle tohoto 
nařízení splněny za současného zachování provozní 
bezpečnosti; nebo 
(c) pravidla obchodování v členském státě dodání nejsou 
slučitelná s tím, aby do tohoto členského státu byla dodávána 
elektřina nakoupená v rámci služeb obchodování na denním a 
vnitrodenním trhu, které poskytuje nominovaný organizátor 
trhu s elektřinou určený v jiném členském státě; nebo 
(d) nominovaný organizátor trhu s elektřinou má v členském 
státě, v němž je určen, oprávněný monopol podle článku 5. 
  
7.   V případě, že členský stát dodání odmítne služby 
obchodování na denním nebo vnitrodenním trhu s dodáním v 
jiném členském státě, je povinen to oznámit jednak 
příslušnému nominovanému organizátorovi trhu s elektřinou 
a určujícímu orgánu členského státu, kde je tento 
nominovaný organizátor trhu určen, jednak agentuře a 
Komisi. Toto zamítavé rozhodnutí musí být řádně 
odůvodněno. V případech podle odst. 6 písm. b) a c) musí 
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rozhodnutí odmítnout služby obchodování s dodáním v jiném 
členském státě rovněž stanovit, jakým způsobem a v jaké 
lhůtě lze technické překážky obchodování překonat nebo 
uvést domácí pravidla obchodování se službami obchodování 
s dodáním v jiném členském státě do souladu. Určující orgán 
členského státu, jenž tyto služby obchodování odmítl, je 
povinen toto rozhodnutí přezkoumat a zveřejnit své 
stanovisko ke způsobu, jakým mají být překážky těchto 
služeb odstraněny nebo jakým mají být tyto služby uvedeny s 
pravidly obchodování do souladu. 
 
8.   Členský stát, v němž byl nominovaný organizátor trhu s 
elektřinou určen, zajistí, aby bylo určení zrušeno v případě, 
že tento nominovaný organizátor trhu nedodržuje kritéria 
článku 6 a není s to dosáhnout souladu s nimi ve lhůtě šesti 
měsíců od okamžiku, kdy jej určující orgán o příslušných 
nedostatcích vyrozumí. Pokud za určení a dohled neodpovídá 
regulační orgán, musí být tento orgán ke zrušení určení 
konzultován. Současně s vyrozuměním nominovaného 
organizátora trhu s elektřinou o tom, že nedodržuje uvedená 
kritéria, je určující orgán povinen vyrozumět rovněž určující 
orgány ostatních členských států, v nichž tento nominovaný 
organizátor trhu působí. 
 
9.   Pokud určující orgán členského státu zjistí, že určitý 
nominovaný organizátor trhu s elektřinou působící, avšak 
neurčený v jeho zemi nedodržuje při výkonu činností v této 
zemi kritéria článku 6, je povinen tohoto nominovaného 
organizátora trhu o těchto nedostatcích vyrozumět. Pokud 
tento nominovaný organizátor trhu s elektřinou nezačne tato 
kritéria ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění opětovně 
dodržovat, je určující orgán oprávněn pozastavit výkon jeho 
práva nabízet v tomto členském státě služby obchodování na 
denním a vnitrodenním trhu do doby, dokud tento 
nominovaný organizátor trhu nezačne tato kritéria opětovně 
dodržovat. Určující orgán vyrozumí určující orgán členského 
státu, v němž je tento nominovaný organizátor trhu s 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJ3LP762) 



Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s právními předpisy EU 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 
Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 

 

10/14 

elektřinou určen, agenturu a Komisi. 
 
10.   O určení nominovaných organizátorů trhu s elektřinou a 
o odvolání tohoto určení je určující orgán povinen 
informovat agenturu. Agentura vede na svých internetových 
stránkách seznam určených nominovaných organizátorů trhu 
s elektřinou s uvedením jejich statusu a nabídkových zón, v 
nichž působí. 
 
Článek 8 
1.   V členských státech s elektrickým připojením na jiný 
členský stát jsou do jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů zapojeni všichni provozovatelé 
přenosových soustav. 
2.   Provozovatelé přenosových soustav jsou povinni: 
(a) společně podle čl. 37 odst. 1 písm. a) stanovit své 
požadavky na algoritmus pro sesouhlasení propojených 
denních trhů a algoritmus pro párování při kontinuálním 
obchodování, a to ve spojitosti se všemi aspekty přidělování 
kapacity; 
(b) společně v souladu s čl. 37 odst. 4 tyto párovací algoritmy 
validovat na základě požadavků podle písm. a) tohoto 
odstavce; 
(c) zavést a provádět výpočet kapacity podle článků 14 až 30; 
(d) v případě potřeby zavést opatření k přidělování kapacity 
mezi zónami a další opatření podle článků 45 a 57; 
(e) vypočítávat a odesílat údaje o kapacitách mezi zónami a o 
omezeních pro přidělování podle článků 46 a 58; 
(f) v souladu s čl. 48 odst. 2 a článkem 52 ověřovat výsledky 
jednotného propojení denních trhů z hlediska validovaných 
kapacit mezi zónami a omezení pro přidělování; 
(g) v případě potřeby ustavit subjekty pro výpočet plánované 
výměny, jež budou v souladu s články 49 a 56 provádět 
výpočet plánovaných výměn na hranicích mezi nabídkovými 
zónami a jež budou vypočtené údaje zveřejňovat; 
(h) respektovat výsledky jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů vypočtené podle článků 39 a 52; 
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(i) v souladu s článkem 44 zavést a případně uplatňovat 
záložní postupy přidělování kapacity; 
(j) v souladu s článkem 59 navrhnout začátek a uzávěrku 
přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami; 
(k) rozdělovat příjem z přetížení podle metodiky společně 
vypracované podle článku 73; 
(l) v případě dohody vystupovat jako převodní 
zprostředkovatelé podle čl. 68 odst. 6 a převádět salda. 
 

§ 10 odst. 2, 
3, 4, 5 

§ 10 odst. 2, 3, 4, 5 

(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu pro řešení 
stavů nerovnováhy  
a) jako regulační energii prostřednictvím aktivace podpůrných 
služeb v České republice mimo evropské platformy pro výměnu 
regulační energie,  
b) jako regulační energii prostřednictvím aktivace v rámci 
evropských platforem pro výměnu regulační energie, nebo  
c) jako dodávku regulační energie ze zahraničí na základě smluv, 
jejichž účelem je operativní dodávka elektřiny pro vyrovnání 
systémové odchylky.  
  
(3) Při určení zúčtovací ceny odchylek a protiodchylek se zohlední 
ceny elektřiny podle odstavce 2 s výjimkou cen elektřiny 
a) u které provozovatel přenosové soustavy označí v souladu s 
Pravidly provozování přenosové soustavy, že cena za tuto 
elektřinu nevstupuje do výpočtu zúčtovací ceny odchylky a 
protiodchylky,  
b) obstarané podle odstavce 2 písm. b) sloužící k pokrytí potřeb 
zahraničního provozovatele přenosové soustavy, 
c) obstarané pro ověření schopností poskytovatele podpůrných 
služeb a  
d) obstarané podle odstavce 6. 
 
(4) Provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 
11.00 hodin dne následujícího po dni dodávky údaje o množství a 
ceně kladné a záporné regulační energie v Kč/MWh za každou 

32017R2195 Článek 19 
 
1.   Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
všichni provozovatelé přenosových soustav, kteří provádějí 
proces náhrady záloh podle části IV nařízení (EU) 
2017/1485, vypracují návrh rámce pro zavedení Evropské 
platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro 
náhradu. 
 
2.   Evropská platforma pro výměnu regulační energie ze 
záloh pro náhradu, provozovaná provozovateli přenosových 
soustav nebo prostřednictvím subjektu, který by vytvořili 
samotní provozovatelé přenosových soustav, musí být 
založena na společných zásadách správy a obchodních 
procesech a sestávat alespoň z funkce optimalizace aktivace a 
funkce vzájemného zúčtování provozovatelů přenosových 
soustav. Tato evropská platforma musí používat 
mnohostranný model TSO-TSO se společnými žebříčky 
nabídkových cen pro výměnu všech nabídek regulační 
energie ze všech standardních produktů záloh pro náhradu, s 
výjimkou nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14. 
 
3.   Návrh uvedený v odstavci 1 musí obsahovat alespoň: 
a) obecnou strukturu evropské platformy; 
b) plán a harmonogram zavedení evropské platformy; 
c) vymezení funkcí nezbytných pro provozování evropské 
platformy; 
d) navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování 
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obchodní hodinu dne dodávky 
  
a) členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy6) u 
elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. a),  
b) členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u 

elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. b) za elektřinu 
obstaranou v České republice, a to zvlášť pro řešení stavů 
nerovnováhy v České republice a zvlášť pro řešení stavů 
nerovnováhy v zahraničí,  

c) obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 
písm. b) a c) v zahraničí pro řešení stavů nerovnováhy v České 
republice, 

d) obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 
písm. b) v České republice výhradně k pokrytí potřeb 
zahraničního provozovatele přenosové soustavy a 

e) členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u 
elektřiny obstarané pro potřeby redispečinku.  
  
(5) Množství elektřiny obstarané provozovatelem přenosové 
soustavy pro řešení stavů nerovnováhy a její cenu, včetně množství 
elektřiny pro potřeby redispečinku, zahrne operátor trhu do 
systému vyhodnocení a zúčtování odchylek a dále zúčtuje  
a) poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování 
regulační energie u elektřiny podle odstavce 4 písm. a) a b), nebo 
b) provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle 
odstavce  4 písm. c) a d).  
 
Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno. 
 
 
 

evropské platformy, jež vycházejí ze zásady nediskriminace a 
zajišťují rovné zacházení se všemi zapojenými provozovateli 
přenosových soustav i to, že žádný provozovatel přenosové 
soustavy prostřednictvím účasti na funkcích evropské 
platformy nezíská neoprávněné ekonomické výhody; 
e) návrh určení subjektu nebo subjektů, jež budou vykonávat 
funkce v návrhu vymezené. Pokud provozovatelé 
přenosových soustav navrhnou určit více než jeden subjekt, 
musí návrh prokázat a zajistit: 
i) soudržné rozdělení funkcí mezi subjekty provozující 
evropskou platformu. Návrh plně zohlední potřebu 
koordinace mezi jednotlivými funkcemi, které jsou 
subjektům provozujícím evropskou platformu přiděleny; 
ii) to, že navrhované uspořádání evropské platformy a 
rozdělení funkcí zajišťuje účinnou a efektivní správu 
evropské platformy, její fungování a regulační dohled nad ní 
a že rovněž podporuje cíle tohoto nařízení; 
iii) efektivní koordinační a rozhodovací postup k řešení 
situací, kdy jednotlivé subjekty provozující evropskou 
platformu mají k určité otázce odlišná stanoviska; 
f) rámec pro harmonizaci podmínek pro zajišťování 
výkonové rovnováhy vypracovaných podle článku 18; 
g) podrobné zásady pro rozdělení společných nákladů, včetně 
podrobné kategorizace společných nákladů, v souladu s 
článkem 23; 
h) uzávěrku pro podávání nabídek regulační energie pro 
všechny standardní produkty záloh pro náhradu v souladu s 
článkem 24; 
i) definici standardních produktů regulační energie ze záloh 
pro náhradu v souladu s článkem 25; 
j) uzávěrku předání nabídek energie ze strany provozovatelů 
přenosových soustav v souladu s čl. 29 odst. 13; 
k) společné žebříčky nabídkových cen, které má sestavit 
společná funkce optimalizace aktivace podle článku 31; 
l) popis algoritmu pro provoz funkce optimalizace aktivace 
nabídek regulační energie složených ze všech standardních 
produktů záloh pro náhradu v souladu s článkem 58. 
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4.   Do šesti měsíců po schválení návrhu rámce pro zavedení 
Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh 
pro náhradu všichni provozovatelé přenosových soustav, 
kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení 
(EU) 2017/1485, určí navržený subjekt nebo subjekty 
pověřené provozováním této evropské platformy podle odst. 
3 písm. e). 
 
5.   Do jednoho roku po schválení návrhu rámce pro zavedení 
Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh 
pro náhradu všichni provozovatelé přenosových soustav, 
kteří provádějí proces náhrady záloh podle části IV nařízení 
(EU) 2017/1485 a kteří mají alespoň jednoho propojeného 
sousedního provozovatele přenosové soustavy, který provádí 
proces náhrady záloh, zavedou a zprovozní Evropskou 
platformu pro výměnu regulační energie ze záloh pro 
náhradu. Tuto evropskou platformu využívají: 
a) pro předkládání všech nabídek regulační energie ze všech 
standardních produktů záloh pro náhradu; 
b) pro výměnu všech nabídek regulační energie ze všech 
standardních produktů záloh pro náhradu, s výjimkou 
nedostupných nabídek podle čl. 29 odst. 14; 
c) ve snaze naplnit všechny své potřeby regulační energie ze 
záloh pro náhradu. 
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Číslo předpisu EU (CELEX 

číslo) 

Název předpisu EU 

32017R2195 Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové 
rovnováhy v elektroenergetice 

32015R1222 Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení 
přetížení. 
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