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III. 

 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., 

o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.  

 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „energetický zákon“) je Energetický regulační úřad (dále jen 

„Úřad“) povinen stanovit vyhláškou Pravidla trhu s elektřinou.  

Podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 

o  podporovaných zdrojích energie“) je dále Úřad povinen stanovit vyhláškou způsob a postup stanovení 

rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady, operátorovi trhu, způsob stanovení 

hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně vykupujícího, 
termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny 

na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na 

denním trhu, a způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky 

ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem 

přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli 

distribučních soustav. 

Na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona a ustanovení § 53 odst. 2 

písm. g), h), j) a k) zákona o podporovaných zdrojích energie vydal v roce 2015 Úřad vyhlášku 

č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen „vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou“), která 

nahradila vyhlášku č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti 

operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. 
Vyhláška č. 408/2015 Sb. byla následně v roce 2017 novelizována vyhláškou č. 127/2017 Sb. 

Odůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Hlavní cíle úpravy platné vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou jsou upravit: 

1. postup pro zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy, 
2. postup zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb, 
3. postup pro vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek, 
4. postup registrace odběrných míst, 
5. rozsah předávaných dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování 

odchylky včetně vypořádání regulační energie ve stavech nouze, 
6. způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční soustavy, 
7. postup přenesení odpovědnosti za odchylku mezi provozovateli soustav a termíny uzavírání 

smluv, 
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8. postup pro provoz pro ověření technologie, 
9. postup pro rezervaci kapacity, 
10. postup pro organizaci krátkodobého trhu s elektřinou, 
11. postup pro zveřejňování rozsahu informací operátorem trhu.  

Návrh úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je převážně postaven na úpravách 

postupů, které primárně souvisí se zajištěním regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a 

redispečinku, úpravami krátkodobého trhu s elektřinou a dílčím způsobem s registrací odběrných 

míst. Úpravy ohledně registrace odběrných a předávacích míst vyplývají z požadavků energetického 

zákona, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2020 (§ 24 odst. 10 písm. y), § 25 odst. 11 písm. l) 
energetického zákona). Úpravy pravidel pro zajištění regulační energie reagují na nově zavedená 

pravidla v nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn 

pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice). Úpravy krátkodobého trhu 
s elektřinou reagují na nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví 

rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení 

Další cíle byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky 

o Pravidlech trhu s elektřinou a na základě vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem zamezení 

výkladových nejasností a sjednocení postupů, tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi 
jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. Patří sem například úprava postupu předávání údajů 

z dvoustranných ochodů ve stavu nouze, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek ve stavu 

nouze, úprava postupu při předkládání žádosti o zkrácení a prodloužení dodávky nebo úprava postupu 

při podávání žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého 

předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo nově vzniklého předávacího 

místa mezi distribučními soustavami. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je vyhláška 

navržena, a akty práva Evropské unie 

Předpokládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, je 

v souladu s energetickým zákonem a zákonem o podporovaných zdrojích energie. 

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona je Úřad 

povinen stanovit vyhláškou Pravidla trhu s elektřinou. 

Návrh vyhlášky adaptuje právní řád na článek 19 nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 
23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy 

v elektroenergetice, a to v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c), § 10 odst. 2 až 5 a Přílohy č. 8 novelizované 

vyhlášky. Dále návrh vyhlášky adaptuje právní řád na články 7 a 8 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze 
dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, a 
to v ustanovení § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 novelizované vyhlášky. 

Návrh vyhlášky je dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 

ze dne 5. června 2019, o vnitřním trhu s elektřinou, jakož i nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické 

sítě a kterým se mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s žádným dalším právním předpisem Evropské unie upravujícím 
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obchod s elektřinou ani jinými předpisy EU. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU, obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí. 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani v důsledku 

úpravy vyhlášky nevznikne potřeba navýšení počtu pracovníků Energetického regulačního úřadu. 
V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá jakýkoliv dopad do veřejných rozpočtů 

územních samosprávních celků. 

V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. Vydání vyhlášky 

nevyvolá dodatečné náklady odběratelům elektřiny a nepovede ke znevýhodnění postavení odběratelů. 

Návrh novely vyhlášky může pro určitou skupinu dotčených držitelů licence znamenat nutnost 
nezbytné úpravy relevantních modulů informačních systémů. Tato skutečnost může současně znamenat 

pro tyto subjekty novou finanční zátěž. Vzhledem k tomu, že úprava vyhlášky nepředpokládá vytvoření 

nových, ale pouze doplnění existujících informačních systémů, lze předpokládat finanční dopad 

v minimálním rozsahu. 

Aplikace navrhovaných úprav současně povede ke zpřesnění a zjednodušení postupů a umožní 

účastníkům trhu lépe a efektivněji optimalizovat své interní procesy, finanční toky a využití lidského 

kapitálu. 

Návrh novely vyhlášky nemá dopad na životní prostředí.   

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich osobních 

údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Návrh tak nepřináší negativní dopady ve vztahu 

k ochraně soukromí ani k ochraně osobních údajů. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Jde o návrh, který se výhradně dotýká podnikatelských, resp. smluvních vztahů mezi účastníky 

trhu s elektřinou ve smyslu energetického zákona a nelze předpokládat, že by důsledkem přijetí 

předkládaného materiálu mohla být přímá či nepřímá diskriminace nebo narušení rovnosti mužů a žen. 
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Návrh vyhlášky nemá vliv na postavení specifických skupin obyvatel včetně sociálně slabých, osob se 

zdravotním postižením a národnostních menšin. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nepředpokládá jakékoliv zvýšené korupční riziko. S ohledem na to, že návrh 

především zpřesňuje existující vztahy a procesy na trhu s elektřinou, navrhované změny de facto 

neumožňují vznik korupčního prostředí. Návrh vyhlášky proto nepředpokládá založení korupčních rizik 

ani jejich nárůst. 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Předložený návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost a obranu státu.  
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Zvláštní část 

Čl. I 

K bodu 1 

Navrhovaná úprava doplňuje odkazy na implementační ustanovení a textově uvádí předmětné 

ustanovení do souladu s požadavky Legislativních pravidel vlády, konkrétně čl. 48 odst. 2.  

K bodu 2 

Navrhovaná úprava uvádí dané ustanovení do souladu se změnami navrhovanými v oblasti úpravy 

postupu zajišťování regulační energie, kdy provozovatel přenosové soustavy bude poptávat regulační 

energii jiným způsobem než na vyrovnávacím trhu. 

K bodu 3 

Navrhovaná úprava definice je uvedena do souladu se zněním vyhlášky, kdy obchodní hodina jako 
časový úsek vymezuje časový úsek pro vyhodnocení odchylek subjektu zúčtování, který je hodinový. 

K bodu 4 

Navrhovaná úprava definice zpřesňuje působnost nominovaného organizátora trhu s elektřinou.  

K bodu 5 

Navrhovaná úprava zpřesňuje definici dle právního předpisu, kterým je činnost redispečinku 

upravována. 

K bodu 6 

Navrhovaná úprava stanovuje nové definice pojmů, které jsou dále ve vyhlášce používány.  

K bodu 7 

Navrhovaná úprava zavádí nový způsob obchodování s elektřinou v souladu s čl. 19 nařízením Komise 

(EU) 2017/2195, kterým se stanový rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy 

v elektroenergetice. 

K bodu 8 

Navrhovaná úprava zobecňuje časový interval pro obchodování na krátkodobých trzích. Tímto je 

umožněno obchodování i kratších produktů než hodinových na straně jedné. Na straně druhé je nutné 

daný časový interval zobecnit z důvodu postupného přechod obchodování na krátkodobých trzích 

na produkty s časovým rozlišením 15 – 60 minut.  

K bodu 9 

Navrhovaná úprava upřesňuje způsob zadávání obchodních nabídek na blokovém trhu, přičemž jsou 

tyto nabídky vztaženy k minimální dodávce výkonu pro celý časový úsek, pro který je daný výkon 

nabízen.  

K bodu 10 

Navrhovaná úprava uvádí dané ustanovení do souladu s úpravou postupu zadávání nabídek na blokovém 

trhu s elektřinou.  
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K bodu 11 

Navrhovaná úprava reaguje na probíhající integrační procesy v oblasti mezinárodního obchodu 

s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou. Jedná se o harmonizaci postupů účasti účastníků trhu na 

krátkodobém trhu s elektřinou podle čl. 7 a 8 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 

2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení. 

K bodu 12 

Navrhovaná úprava upřesňuje postup zadávání nabídek a poptávek na denním trhu. Současně úprava 

zobecňuje časový interval pro obchodování na krátkodobých trzích. Tímto je umožněno obchodování 

i kratších produktů než hodinových na straně jedné. Na straně druhé je nutné daný časový interval 

zobecnit z důvodu postupného přechod obchodování na krátkodobých trzích na produkty s časovým 

rozlišením 15 – 60 minut. Tato úprava reaguje na celoevropskou harmonizaci obchodování s elektřinou 

na krátkodobých trzích. 

K bodu 13 

Navrhovaná úprava upřesňuje vyhodnocování nabídek a poptávek za nabídkovou zónu Česká republika, 

přičemž toto vyhodnocování je prováděno jako saldo za nabídkovou zónu Česká republika v případě 

jednotného propojení trhů v souladu s nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, 
kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení. 

K bodu 14 

Navrhovaná úprava upřesňuje postup zadávání nabídek a poptávek na denním trhu. Současně úprava 

zobecňuje časový interval pro obchodování na krátkodobých trzích. Tímto je umožněno obchodování i 

kratších produktů než hodinových na straně jedné. Na straně druhé je nutné daný časový interval 

zobecnit z důvodu postupného přechod obchodování na krátkodobých trzích na produkty s časovým 

rozlišením 15 – 60 minut.  

K bodu 15 

Navrhovaná úprava upřesňuje postup zadávání nabídek a poptávek na denním trhu. Současně úprava 

zobecňuje časový interval pro obchodování na krátkodobých trzích. Tímto je umožněno obchodování 

i kratších produktů než hodinových na straně jedné. Na straně druhé je nutné daný časový interval 

zobecnit z důvodu postupného přechod obchodování na krátkodobých trzích na produkty s časovým 

rozlišením 15 – 60 minut.  

K bodu 16 

Navrhovaná úprava upřesňuje postup zadávání nabídek a poptávek na denním trhu. Současně úprava 

zobecňuje časový interval pro obchodování na krátkodobých trzích. Tímto je umožněno obchodování 

i kratších produktů než hodinových na straně jedné. Na straně druhé je nutné daný časový interval 

zobecnit z důvodu postupného přechod obchodování na krátkodobých trzích na produkty s časovým 

rozlišením 15 – 60 minut.  

K bodu 17 

Navrhovaná úprava reaguje na probíhající integrační procesy v oblasti mezinárodního obchodu 

s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou. Jedná se o harmonizaci postupů účasti účastníků trhu na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQ7JXWJC)



7 
 

krátkodobém trhu s elektřinou podle čl. 7 a 8 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 

2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení. 

K bodu 18 

Navrhovaná úprava upřesňuje postup operátora trhu při vyhodnocení zobchodovaných množství 

elektřiny na vnitrodenním trhu s elektřinou.  

K bodu 19 

Navrhovaná úprava zobecňuje postup pro zveřejňování dat z vnitrodenního obchodování na trhu 

s elektřinou. Úprava rozšiřuje rozsah zveřejňovaných údajů, které operátor trhu zveřejňuje pro účastníky 

trhu. Již dnes operátor trhu zveřejňuje širší rozsah informací, než jaký mu ukládají platné právní předpisy 

(vč. vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou). 

K bodu 20 

Navrhovaná úprava reaguje na navrhované změny v oblasti zajišťování regulační energie, kdy 

provozovatel přenosové soustavy bude poptávat regulační energii s obdobnými produkty 
prostřednictvím evropské platformy.  

K bodu 21 

Navrhovanou úpravou nedochází k změně významu daného ustanovení, jedná se pouze o upřesnění 

postupu. Část věty, která se vypouští, je v kontextu daného ustanovení nadbytečná, jelikož z daného 

ustanovení je patrné, který čas je časem uzavírky dvoustranného obchodování. 

K bodu 22 

Navrhovaná úprava nového odstavce 3 upravuje postup pro předkládání údajů nebo aktualizaci údajů 

z dvoustranných obchodů v případě, že byl vyhlášen stav nouze. Touto úpravou je umožněno subjektům 

zúčtování registrovat nové údaje z dvoustranných obchodů nebo aktualizovat své již zaregistrované 

údaje z dvoustranných obchodů po ukončení stavu nouze. Úpravou je možné reagovat na situace, které 

vznikly v čase před, v průběhu a po vyhlášení stavu nouze, přičemž účastníci trhu, jejichž obchody byly 

dotčeny vyhlášením stavu nouze, mohou reagovat na vzniklou situaci v širším časovém rozsahu. Tento 

postup nebyl doposud možný. 

K bodu 23 

Jedná se o legislativně technickou úpravu vedoucí k upřesnění textu. 

K bodu 24  

Navrhovaná úprava reaguje na navrhované změny v oblasti zajišťování regulační energie, kdy 

provozovatel přenosové soustavy bude poptávat regulační energii s obdobnými produkty 

prostřednictvím evropské platformy. 

K bodu 25 

Navrhovaná úprava reaguje na věcnou a obsahovou správnost daného ustanovení. Dané ustanovení 

definuje účel obstarávání regulační energie provozovatelem přenosové soustavy, přičemž nikoliv toto 
ustanovení, ale § 29 stanovuje, co je součástí zúčtování odchylek. Tato věta je v daném ustanovení 
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nadbytečná a věcně patří do § 29.  

K bodu 26 

Navrhovaná úprava reaguje na navrhované změny v oblasti zajišťování regulační energie, kdy 

provozovatel přenosové soustavy bude poptávat regulační energii prostřednictvím platforem, které jsou 

zaváděny v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/2195, kterým se stanový rámcový pokyn pro 

obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice. Navrhovaná úprava zcela mění postup 

pro zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, přičemž se reaguje na požadavky stanovené 

předpisem vyšší právní síly. Se zavedením nového způsobu nakupování regulační energie je rovněž 

nutné upravit výjimky cen, které nejsou započteny do ceny pro účely zúčtování odchylek. Konkrétně se 

jedná o ceny regulační energie, které nereflektují skutečný průběh aktivované regulační energie pro daný 

produkt a časový průběh stanovený platformou. Současně je nutné upravit strukturu členění 

předávaných dat o množství a ceně regulační energie předávané operátorovi trhu. 

K bodu 27 

Navrhovaná úprava zobecňuje účastníky trhu, od kterých provozovatel přenosové soustavy obstarává 

regulační energii v zahraničí. Navrhovaným zobecněním dochází k rozšíření účastníků, kdy regulační 

energie je obstarávána jak od provozovatele přenosové soustavy, tak také přímo od konkrétních 

účastníků trhu. 

K bodu 28 

Navrhovaná úprava reaguje na navrhované změny v oblasti zajišťování regulační energie, kdy 

provozovatel přenosové soustavy bude poptávat regulační energii s obdobnými produkty 

prostřednictvím evropské platformy. 

K bodu 29 

Navrhovaná úprava umožní provozovateli distribuční soustavy zajišťovat podpůrné služby. Konkrétně 

má možnost zajišťovat nefrekvenční podpůrné služby k řízení toků jalové energie.  

K bodu 30 

Navrhovaná úprava stanoví postup pro zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb provozovatelem 

distribuční soustavy. Provozovatel distribuční soustavy má možnost pořizovat nefrekvenční podpůrné 

služby pro potřeby řízení jalového výkonu na úrovni distribuční soustavy, přičemž typy a rozsah těchto 

služeb je stanoven v Pravidlech provozování distribuční soustavy. Navrhovaná úprava umožní 

provozovateli distribuční soustavy efektivněji řídit toky v soustavě zejména s ohledem na rozsah rozvoje 
decentrální výroby, kdy v rámci elektrizační soustavy vznikají oblasti s přebytkem výkonu, potažmo 

nedostatkem výkonu.  

K bodu 31 

Navrhovaná úprava zpřesňuje dané ustanovení, přičemž je striktně vymezen rozsah, kterým se vymezují 

podmínky pro přeshraniční obchod s elektřinou. Odkaz na provozní dokument provozovatele přenosové 

soustavy je v tomto ohledu nadbytečný, jelikož vždy, i přes to, že stanovuje detailní postup realizace 

přeshraničního obchodu, musí být v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny platným právním 

předpisem. 
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K bodu 32 

Navrhovaná úprava reaguje na navrhované změny v oblasti zajišťování regulační energie, kdy 

provozovatel přenosové soustavy bude poptávat regulační energii s obdobnými produkty 

prostřednictvím evropské platformy. 

K bodu 33 

Navrhovaná úprava přestavuje nutnou úpravu registrace odběrných míst, která odpovídá zákonnému 

požadavku podle ustanovení § 24 odst. 10 písm. y a § 25 odst. 11 písm. l) energetického zákona. Od 

1. 1. 2020 je povinnost registrovat odběrná a předávací místa, přičemž doposud byla vyhláškou 

povinnost registrace omezena na případy, kdy v odběrném místě došlo ke změně dodavatele elektřiny 

nebo v případě vzniku nového odběrného místa. Tato úprava tak v souladu se zákonem zajišťuje 

registraci všech odběrných a předávacích míst, zejména těch, které byly součástí vertikálně 

integrovaných účastníků trhu. 

K bodu 34 

Navrhovaná úprava upravuje postup registrace odběrných míst zákazníka, který je současně držitelem 

licence na obchod a distribuci a současně za toto odběrné místo přebírá odpovědnost za odchylku subjekt 
zúčtování odpovídající za odchylku v místě určeném na krytí ztrát v distribuční soustavě. Tento postup 

vymezuje možnost sumární registrace odběrných míst u provozovatelů lokálních distribučních soustav, 

v rámci jejichž soustav by postup registrace všech odběrných míst jednotlivě mohl znamenat výrazné 

jednorázové náklady bez racionálního přínosu registrace jednotlivých odběrných míst. Přičemž tyto 

náklady mohou plynout z budování nových vedení z důvodu přepojení, náklady na zajištění měření 

všech odběrných míst apod. Tento stav by mohl vzniknout například v rámci lokálních distribučních 

soustav budovaných v rámci průmyslových areálů a podniků.  

K bodu 35 

Navrhovanou úpravou se ruší dané ustanovení, které je nahrazeno novým ustanovení v § 16 odst. 6 (viz 

také bod 34 výše).  

K bodu 36 

 Navrhovaná úprava přestavuje nutnou úpravu registrace odběrných míst, která odpovídá zákonným 
požadavkům podle ustanovení § 24 odst. 10 písm. y a § 25 odst. 11 písm. l) energetického zákona. Od 

1. 1. 2020 je povinnost registrovat odběrná a předávací místa, přičemž doposud byla vyhláškou 

povinnost registrace omezena na případy, kdy v odběrném místě došlo ke změně dodavatele elektřiny 

nebo v případě vzniku nového odběrného místa. Tato úprava tak v souladu se zákonem zajišťuje 

registraci všech odběrných a předávacích míst, zejména těch, které byly součástí vertikálně 

integrovaných účastníků trhu. 

K bodu 37 

Navrhovanou úpravou dochází k upřesnění kategorie dat, která provozovatel přenosové soustavy 

předává operátorovi trhu pro účely vyhodnocení odchylek. 

K bodu 38 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 
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míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele distribuční soustavy.  

K bodu 39 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 

míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele distribuční soustavy. 

K bodu 40 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 

míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele lokální distribuční soustavy. 

K bodu 41 

Navrhovaná úprava navazuje na úpravu postupu registrace odběrných a předávacích míst u výroben 

elektřiny. Jedná se o upřesnění předmětného ustanovení v oblasti vykazovacích jednotek.  

K bodu 42 

Navrhovanou úpravou se stanovuje postup pro předávání údajů v případě, že došlo k úpadku výrobce 

nebo provozovatele lokální distribuční soustavy.  

K bodu 43 

Navrhovaná úprava ruší legislativní zkratku, která je nadbytečná, neboť pojem je definován v § 2. 

K bodu 44 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 

míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele distribuční soustavy. 

K bodu 45 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 

míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele distribuční soustavy. 

K bodu 46 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 

míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele distribuční soustavy. 

K bodu 47 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 

míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele distribuční soustavy.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQ7JXWJC)



11 
 

K bodu 48 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 

míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele distribuční soustavy. 

K bodu 49 

Navrhovaná úprava postupu předávání dat reaguje na úpravy prováděné v souladu s registrací odběrných 

míst. V souladu s provedenými úpravami v oblasti registrací je rovněž nutné provést úpravy kategorií 

předávaných dat u provozovatele lokální distribuční soustavy. 

K bodu 50 

Navrhovanou úpravou dochází k zobecnění v rámci odkazovaného paragrafu, přičemž je zajištěna 

celková provázanost principů způsobu zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy 

stanovené v § 10 a Příloze č. 8. 

K bodu 51 

Navrhovanou úpravou dochází k vymezení postupu pro oznámení odchylek subjektu zúčtování 

v normální stavu soustavy. 

K bodu 52 

Navrhovanou úpravou dochází k vymezení postupu pro oznámení odchylek subjektu zúčtování 

v nouzovém stavu soustavy. Tento postup zavádí širší časový úsek pro oznámení odchylky subjektu 

zúčtování po ukončení stavu nouze. Jedná se o úpravu, která komplexně navazuje na úpravy provedené 

v § 9, § 31 a 32 spojené s úpravou postupu předkládání dat z dvoustranných obchodů po vyhlášení stavu 

nouze a vypořádání regulační energie po vyhlášení stavu nouze.   

K bodu 53 

Navrhovanou úpravou dochází k zpřesnění postupu operátora trhu v případě, že subjekt zúčtování 

nedisponuje požadovanou výší finančního jištění ke krytí své odchylky. V takovém případě operátor 

trhu činnost subjektu zúčtování zastaví nebo ukončí smluvní vztah se subjektem zúčtování. Současně 

o této skutečnosti operátor trhu neprodleně informuje ostatní subjekty zúčtování, kteří nahlásili množství 

elektřiny sjednané se subjektem zúčtování, jemuž byla činnost zastavena nebo byl ukončen smluvní 

vztah. Touto úpravou je zajištěn rychlý přístup dotčených subjektů k informacím o ukončení činnosti 

subjektu, se kterým měli sjednané množství elektřiny. Účastníci trhu mohou rychleji reagovat na 

vzniklou situaci a efektivněji vyrovnávat své pozice na krátkodobých trzích, čímž mohou předejít 

prohloubení vlastní odchylky. 

K bodu 54 

Navrhovanou úpravou dochází k zpřesnění a vymezení postupu při vyhlášení stavu nouze v elektrizační 

soustavě. Postup při předcházení stavu nouze je dále upraven v samostatném odstavci.  

K bodu 55 

Jazyková úprava textu. 
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K bodu 56 

Navrhovanou úpravou se doplňuje postup vypořádání regulační energie při zvláštním režimu zúčtování 

elektřiny. 

K bodu 57 

Navrhovaná úprava doplňuje postup operátora trhu při zúčtování skutečných dodávek elektřiny subjektu 

zúčtování.  

K bodu 58 

Navrhovaná úprava doplňuje postup operátora trhu při zúčtování skutečných dodávek elektřiny subjektu 

zúčtování. 

K bodu 59 

Navrhovaná úprava doplňuje postup operátora trhu při zúčtování skutečných dodávek elektřiny subjektu 

zúčtování. 

K bodu 60 

Navrhovaná úprava vymezuje postup při předcházení stavu nouze do samostatného odstavce, přičemž 

postup zúčtování v tomto stavu je prováděn obdobně, jako tomu je ve standardním stavu. 

K bodu 61 

Navrhovanou úpravou se upřesňuje postup pro stávajícího dodavatele elektřiny při změně dodavatele 

elektřiny. Zpřesněním by nemělo docházet k dosavadním nejasnostem v tomto postupu. 

K bodu 62 

Navrhovanou úpravou dochází k upřesnění textu předmětného ustanovení v souladu s energetickým 

zákonem, přičemž z logiky textu se odkaz na ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona vztahuje 

pouze na výpovědi podané zákazníkem před zahájením dodávky elektřiny, tj. v rámci procesu změny 

dodavatele.  

K bodu 63 

Navrhovanou úpravou dochází k posílením práv spotřebitele. Dochází zejména k doplnění odkazu na 
ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona, který v textu nyní chyběl a uvedené ustanovení se tak 

neodůvodněně nevztahovalo na spotřebitele, kteří podali výpověď podle § 11a odst. 3 energetického 

zákona a vztahovalo se pouze na spotřebitele, kteří od smlouvy odstoupili podle § 11a odst. 2. 

K bodu 64 

Navrhovanou úpravou se doplňuje provozovatel přenosové soustavy, který byl z tohoto procesu 
vyloučen, přičemž není vyloučena možnost provádění tohoto procesu v případě, že je připojen zákazník 

odebírající z hladiny 220 kV a výše. 

K bodu 65 

Navrhovanou úpravou se doplňuje provozovatel přenosové soustavy, který byl z tohoto procesu 
vyloučen, přičemž není vyloučena možnost provádění tohoto procesu v případě, že je připojen zákazník 
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odebírající z hladiny 220 kV a výše. 

K bodu 66 

Navrhovanou úpravou dochází ke zpřesnění úkonu, kterým se postup v předmětném odstavci vymezuje. 

K bodu 67 

Navrhovanou úpravou dochází ke zpřesnění úkonu, kterým se postup v předmětném odstavci vymezuje. 

K bodu 68 

Navrhovanou úpravou dochází k uvedení do souladu s postupem registrace odběrných míst, přičemž již 

není zapotřebí předávat data za dodávku do odběrných míst, u kterých došlo ke změně dodavatele 

elektřiny. S ohledem na ustanovení § 25 odst. 11 písm. l) energetického zákona jsou všechna odběrná 

místa registrována a není nutné takto rozlišovat. Současně je do předmětného ustanovení doplněn 

provozovatel přenosové soustavy, který má rovněž povinnost zasílat data za zákazníky, kteří jsou 

připojeni do jeho soustavy. 

K bodu 69 

Navrhovanou úpravou dochází k uvedení do souladu s postupem registrace odběrných míst, přičemž již 

není zapotřebí předávat data za dodávku do odběrných míst, u kterých došlo ke změně dodavatele 

elektřiny. S ohledem na ustanovení § 25 odst. 11 písm. l) energetického zákona jsou všechna odběrná 

místa registrována a není nutné takto rozlišovat.  

K bodu 70 

Navrhovanou úpravou se doplňuje provozovatel přenosové soustavy, který byl z tohoto procesu 
vyloučen, přičemž není vyloučena možnost provádění tohoto procesu v případě, že je připojen zákazník 

odebírající z hladiny 220 kV a výše. 

K bodu 71 

Navrhovanou úpravou dochází ke zpřesnění předmětného ustanovení a prodloužení lhůty, kdy 

provozovatel distribuční soustavy oznámí přijetí nebo odmítnutí zaslaných samoodečtů.    

K bodu 72 

Navrhovaná úprava je legislativně technická úprava, která reaguje na přečíslování odstavců v § 17. 

K bodu 73 

Navrhovanou úpravou dochází k rozvolnění postupu pro uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové 

soustavy nebo distribuční soustavy. Je vkládána možnost, kdy dotčení účastníci (tj. žadatel, 

provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy) mohou sjednat odlišný termín, pokud se vzájemně 

dohodnou. 

K bodu 74 

Navrhovanou úpravou se doplňuje provozovatel přenosové soustavy, který byl z tohoto procesu 
vyloučen.  
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K bodu 75 

Navrhovanou úpravou se doplňuje provozovatel přenosové soustavy, který byl z tohoto procesu 
vyloučen.  

K bodu 76 

Navrhovanou úpravou se doplňuje provozovatel přenosové soustavy, který byl z tohoto procesu 
vyloučen.  

K bodu 77 

Navrhovaná úprava formulačně zjednodušuje dané ustanovení. 

K bodu 78 

Navrhovanou úpravou se zavádí nový postup pro podání žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy 

nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční 

soustavou nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami. Tento postup 
v předmětné vyhlášce chyběl. 

K bodu 79  

Navrhovanou úpravou dochází k upřesnění významu. 

K bodu 80 

Navrhovanou úpravou dochází k upřesnění postupu pro sjednávání rezervované kapacity, přičemž bylo 

nutné zavést chronologickou posloupnost sjednávání kapacity mezi regionálním provozovatelem 

distribuční soustavy, lokálním provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem, který je do této 

soustavy připojen. 

K bodu 81 

Navrhovanou úpravou dochází ke zobecnění údajů zveřejňovaných operátorem trhu. 

K bodu 82 

Navrhovanou úpravou dochází k doplnění zveřejňovaných statistických údajů. 

K bodu 83 

Navrhovanou úpravou dochází ke zrušení předmětného ustanovení z důvodu nadbytečnosti. Tato úprava 

reflektuje úpravu postupu registrace odběrných míst. 

K bodu 84 

Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou, přičemž reaguje na přečíslování odstavců v § 17. 

K bodu 85 

Navrhovaná úprava jednak reaguje na zrušení odstavce (viz bod 83 výše) a současně jsou přesně 

vymezeny paragrafová ustanovení stanovující termíny pro předávání informací provozovatelem 

přenosové nebo distribuční soustavy. 
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K bodu 86 

Navrhovanou úpravou se zpřesňuje postup, přičemž reaguje na přečíslování odstavců v daném paragrafu 

(viz bod 83 výše). 

K bodu 87 

Z důvodu změny v registraci odběrných míst je navrhovaná úprava ruší část textu věty z důvodu 

nadbytečnosti.  

K bodu 88 

Navrženou úpravou se rozvolňuje termín pro podání žádosti o zajištění služby přenosové nebo 

distribuční soustavy v případě provozu pro ověření technologie zákazníka. Termín 30 kalendářních dní 

je v praxi příliš striktní a neumožňuje flexibilněji reagovat na změny na straně zákazníka, potažmo 

provozovatele soustavy. 

K bodu 89 

Navrhovanou úpravou dochází ke zpřesnění formulace daného ustanovení.  

K bodu 90 

Navrhovanou úpravou se zpřesňuje požadovaný termín pro ukončení služby přenosové nebo distribuční 

soustavy ve zkušebním provozu. 

K bodu 91 

Navrhovaná úprava je legislativně technická úprava, která reaguje na přečíslování odstavců v § 17. 

K bodu 92 

Navrhovanou úpravou se mění způsob zúčtování regulační energie, přičemž změny provedené 

v odstavci 1 a 2 reagují na povinnosti stanovené právním předpisem vyšší právní síly. Konkrétně čl. 19 

nařízení (EU) 2017/2195.  

K bodu 93 

Příloha č. 11: Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou vypuštěním neaktuální poznámky 

č. 3 a následného přečíslování poznámek č. 4 až 9 na poznámky č. 3 až 8. Dále se zpřesňuje postup pro 

vykazování odběru lokální distribuční soustavy, kdy do celkového odběru se zahrne i vlastní spotřeba 

provozovatele lokální distribuční soustavy. Současně se nově zavádí vymezení vlastní spotřeby 

provozovatele lokální distribuční soustavy a ztrát provozovatele lokální distribuční soustavy.  

Příloha č. 12: Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou vypuštěním neaktuální poznámky 

č. 3 a následného přečíslování poznámek č. 4 až 9 na poznámky č. 3 až 8. Dále se zpřesňuje postup pro 
vykazování odběru lokální distribuční soustavy, kdy do celkového odběru se zahrne i vlastní spotřeba 

provozovatele lokální distribuční soustavy. Současně se nově zavádí vymezení vlastní spotřeby 

provozovatele lokální distribuční soustavy a ztrát provozovatele lokální distribuční soustavy. 

Příloha č. 13: Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou vypuštěním neaktuální poznámky 

č. 3. Dále se zpřesňuje postup pro vykazování odběru lokální distribuční soustavy, kdy do celkového 

odběru se zahrne i vlastní spotřeba provozovatele lokální distribuční soustavy. Současně se nově zavádí 
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vymezení vlastní spotřeby provozovatele lokální distribuční soustavy a ztrát provozovatele lokální 

distribuční soustavy. 

Příloha č. 14: Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou vypuštěním neaktuální poznámky 

č. 3. Dále se zpřesňuje postup pro vykazování odběru lokální distribuční soustavy, kdy do celkového 

odběru se zahrne i vlastní spotřeba provozovatele lokální distribuční soustavy. Současně se nově zavádí 

vymezení vlastní spotřeby provozovatele lokální distribuční soustavy a ztrát provozovatele lokální 

distribuční soustavy. 

Příloha č. 15: Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou vypuštěním neaktuální poznámky 

č. 3. Dále se zpřesňuje postup pro vykazování odběru lokální distribuční soustavy, kdy do celkového 

odběru se zahrne i vlastní spotřeba provozovatele lokální distribuční soustavy. Současně se nově zavádí 

vymezení vlastní spotřeby provozovatele lokální distribuční soustavy a ztrát provozovatele lokální 

distribuční soustavy. 

K bodu 94 

Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

Navrhované úpravy v registraci odběrných míst provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 16 

odst. 6 povedou k nutnosti zavedení přechodného ustanovení pro uvedení registrací stávajících 

odběrných míst registrovaných provozovatelem lokální distribuční soustavy do souladu s navrhovaným 

zněním vyhlášky. 

Čl. III 

K Účinnosti 

Datum účinnosti je stanoveno na 1. 7. 2020. 
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