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

 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 
 

1 
 

§ 3 odst. 1 
písm. c) 

c) prostřednictvím evropské platformy pro výměnu regulační 
energie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy 
v elektroenergetice5). 

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 
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: 
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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. 
  
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). 
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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. 
 

§ 6 odst. 1 
 

(1) Denní trh organizuje operátor trhu ve spolupráci 
s nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou v okolních 
nabídkových zónách nebo v rámci jednotného propojení denních 
trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory denního 
trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav. 

 

32015R1222 Článek 7 
 
1. Nominovaný organizátor trhu s elektřinou vystupuje jako 
organizátor vnitrostátních či regionálních trhů a ve spolupráci 
s provozovateli přenosových soustav zajišťuje jednotné 
propojení denních a vnitrodenních trhů. V rámci svých funkcí 
mj. přijímá pokyny od účastníků trhu, nese celkovou 
odpovědnost za párování a přidělování pokynů účastníkům 
trhu v souladu s výsledky jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů, zveřejňuje ceny a provádí vypořádání a 
zúčtování smluv plynoucích z obchodů podle příslušných 
dohod mezi účastníky a právních předpisů. Pokud jde o 
jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů, jsou 
nominovaní organizátoři trhu s elektřinou odpovědni zejména 
za výkon těchto funkcí:  
(a) v součinnosti s dalšími nominovanými organizátory trhu s 
elektřinou plnit funkce subjektu provádějícího sesouhlasení 
pro propojení trhů podle odstavce 2;  
(b) ve spojitosti s veškerými záležitostmi fungování trhu s 
elektřinou kolektivně stanovit požadavky na jednotné 
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propojení denních a vnitrodenních trhů, jakož i požadavky na 
funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů 
a na algoritmus pro sesouhlasení propojených denních trhů 
podle odstavce 2 tohoto článku a článků 36 a 37;  
(c) stanovit maximální a minimální ceny v souladu s články 
41 a 54;  
(d) anonymizovat a sdílet získané údaje z pokynů, které jsou 
potřebné k výkonu funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení 
pro propojení trhů podle odstavce 2 tohoto článku a článků 40 
a 53;  
(e) vyhodnocovat výsledky vypočítané při výkonu funkcí 
subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů podle 
odstavce 2 tohoto článku, přidělovat podle těchto výsledků 
pokyny, výsledky validovat jako konečné v případě, že jsou 
vyhodnoceny jako správné, a nést za ně odpovědnost v 
souladu s články 48 a 60;  
(f) informovat účastníky trhu o výsledcích jejich pokynů v 
souladu s články 48 a 60;  
(g) vystupovat jako centrální protistrana podle čl. 68 odst. 3 
při zúčtování a vypořádávání výměn energie, které plynou z 
jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů;  
(h) nejsou-li k dispozici výsledky podle čl. 39 odst. 2 získané 
při výkonu funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro 
propojení trhů, stanovit společně s příslušnými nominovanými 
organizátory trhu s elektřinou a provozovateli přenosových 
soustav pro účely fungování vnitrostátního či regionálního 
trhu náhradní postupy podle čl. 36 odst. 3, s přihlédnutím k 
záložním postupům podle článku 44;  
(i) společně příslušným regulačním orgánům a 
provozovatelům přenosových soustav předkládat prognózy 
nákladů na jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů a 
údaje k nákladům v případě, mají-li být náklady 
nominovaného organizátora trhu s elektřinou na zavedení, 
změny a zajišťování jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů podle článků 75 až 77 a článku 80 hrazeny 
z příspěvku dotčeného provozovatele přenosové soustavy;  
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(j) v příslušných případech zavést v souladu s články 45 a 57 
v součinnosti s provozovateli přenosových soustav opatření 
pro případy, kdy v jedné nabídkové zóně působí více než jeden 
nominovaný organizátor trhu s elektřinou, a zajišťovat 
jednotné propojení denních nebo vnitrodenních trhů v souladu 
s těmito opatřeními po jejich schválení.  
 
2. Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou vykonávají 
společně s dalšími nominovanými organizátory trhu s 
elektřinou funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro 
propojení trhů. K těmto funkcím patří:  
(a) vývoj a správa algoritmů, systémů a postupů pro účely 
jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů v souladu 
s články 36 a 51;  
(b) zpracování vstupních údajů o kapacitě mezi zónami a o 
omezeních pro přidělování, které jim dodávají subjekty pro 
výpočet koordinované kapacity podle článků 46 a 58; 
25.7.2015 L 197/34 Úřední věstník Evropské unie CS 
(c) používání algoritmu pro sesouhlasení propojených denních 
trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování 
podle článků 48 a 60; 
(d) validace a odesílání výsledků jednotného propojení 
denních a vnitrodenních trhů nominovaným organizátorům 
trhu s elektřinou podle článků 48 a 60.  
 
3. Ve lhůtě osmi měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
jsou všichni nominovaní organizátoři trhu s elektřinou povinni 
předložit všem regulačním orgánům a agentuře plán na 
společné zavedení a výkon funkcí subjektu provádějícího 
sesouhlasení pro propojení trhů podle odstavce 2, jehož 
součástí jsou potřebné návrhy dohod mezi nominovanými 
organizátory trhu s elektřinou a dohod s třetími stranami. 
Tento plán musí podrobně popisovat prováděcí postup a 
navrhnout jeho harmonogram v délce trvání nejvýše dvanácti 
měsíců a musí uvádět, jaký očekávaný dopad na zavedení a 
výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro 
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propojení trhů dle odstavce 2 budou mít podmínky či 
metodiky.  
 
4. Spolupráce mezi nominovanými organizátory trhu s 
elektřinou musí být důsledně omezena na činnosti, které jsou 
nezbytné pro zajištění efektivní a bezpečné koncepce, 
zavedení a zajišťování jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů. Společný výkon funkcí subjektů 
provádějících sesouhlasení pro propojení trhů se musí opírat o 
zásadu zákazu diskriminace a musí zajišťovat, aby žádný z 
nominovaných organizátorů trhu s elektřinou nemohl z titulu 
výkonu těchto funkcí těžit z neopodstatněných ekonomických 
výhod.  
 
5. Agentura monitoruje, jakého pokroku nominovaní 
organizátoři trhu s elektřinou při zavádění a výkonu funkcí 
subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů 
dosahují, zejména pokud jde o smluvní a regulační rámec a 
technickou připravenost na plnění těchto funkcí. Ve lhůtě 
dvanácti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost podá 
agentura Komisi zprávu o tom, je-li při zavádění a zajišťování 
jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů dosaženo 
uspokojivého pokroku. Agentura je oprávněna zavádění a 
výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro 
propojení trhů kdykoli vyhodnotit z hlediska účelnosti a 
efektivity. Pokud toto vyhodnocení prokáže, že nejsou 
splněny příslušné požadavky, je agentura oprávněna Komisi 
doporučit další opatření potřebná k tomu, aby bylo jednotné 
propojení denních a vnitrodenních trhů realizováno včas, 
účelně a efektivně.  
 
6. Pokud nominovaní organizátoři trhu s elektřinou nepředloží 
plán podle čl. 7 odst. 3 na zavedení funkcí subjektu 
provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů podle odstavce 
2 tohoto článku v případě vnitrodenního či denního časového 
rámce, je Komise oprávněna navrhnout v souladu s čl. 9 odst. 
4 změnu tohoto nařízení s tím, že zejména zváží, zda výkonem 
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těchto funkcí pro účely jednotného propojení denních či 
vnitrodenních trhů pověří – namísto nominovaných 
organizátorů trhu s elektřinou – síť ENTSO pro elektřinu nebo 
jiný subjekt. 
 
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; 
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(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. 
 

§ 7 odst. 1 (1) Vnitrodenní trh organizuje operátor trhu 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 7 
 
1. Nominovaný organizátor trhu s elektřinou vystupuje jako 
organizátor vnitrostátních či regionálních trhů a ve spolupráci 
s provozovateli přenosových soustav zajišťuje jednotné 
propojení denních a vnitrodenních trhů. V rámci svých funkcí 
mj. přijímá pokyny od účastníků trhu, nese celkovou 
odpovědnost za párování a přidělování pokynů účastníkům 
trhu v souladu s výsledky jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů, zveřejňuje ceny a provádí vypořádání a 
zúčtování smluv plynoucích z obchodů podle příslušných 
dohod mezi účastníky a právních předpisů. Pokud jde o 
jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů, jsou 
nominovaní organizátoři trhu s elektřinou odpovědni zejména 
za výkon těchto funkcí:  
(a) v součinnosti s dalšími nominovanými organizátory trhu s 
elektřinou plnit funkce subjektu provádějícího sesouhlasení 
pro propojení trhů podle odstavce 2;  
(b) ve spojitosti s veškerými záležitostmi fungování trhu s 
elektřinou kolektivně stanovit požadavky na jednotné 
propojení denních a vnitrodenních trhů, jakož i požadavky na 
funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů 
a na algoritmus pro sesouhlasení propojených denních trhů 
podle odstavce 2 tohoto článku a článků 36 a 37;  
(c) stanovit maximální a minimální ceny v souladu s články 
41 a 54;  
(d) anonymizovat a sdílet získané údaje z pokynů, které jsou 
potřebné k výkonu funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení 
pro propojení trhů podle odstavce 2 tohoto článku a článků 40 
a 53;  
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(e) vyhodnocovat výsledky vypočítané při výkonu funkcí 
subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů podle 
odstavce 2 tohoto článku, přidělovat podle těchto výsledků 
pokyny, výsledky validovat jako konečné v případě, že jsou 
vyhodnoceny jako správné, a nést za ně odpovědnost v 
souladu s články 48 a 60;  
(f) informovat účastníky trhu o výsledcích jejich pokynů v 
souladu s články 48 a 60;  
(g) vystupovat jako centrální protistrana podle čl. 68 odst. 3 
při zúčtování a vypořádávání výměn energie, které plynou z 
jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů;  
(h) nejsou-li k dispozici výsledky podle čl. 39 odst. 2 získané 
při výkonu funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro 
propojení trhů, stanovit společně s příslušnými nominovanými 
organizátory trhu s elektřinou a provozovateli přenosových 
soustav pro účely fungování vnitrostátního či regionálního 
trhu náhradní postupy podle čl. 36 odst. 3, s přihlédnutím k 
záložním postupům podle článku 44;  
(i) společně příslušným regulačním orgánům a 
provozovatelům přenosových soustav předkládat prognózy 
nákladů na jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů a 
údaje k nákladům v případě, mají-li být náklady 
nominovaného organizátora trhu s elektřinou na zavedení, 
změny a zajišťování jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů podle článků 75 až 77 a článku 80 hrazeny 
z příspěvku dotčeného provozovatele přenosové soustavy;  
(j) v příslušných případech zavést v souladu s články 45 a 57 
v součinnosti s provozovateli přenosových soustav opatření 
pro případy, kdy v jedné nabídkové zóně působí více než jeden 
nominovaný organizátor trhu s elektřinou, a zajišťovat 
jednotné propojení denních nebo vnitrodenních trhů v souladu 
s těmito opatřeními po jejich schválení.  
 
2. Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou vykonávají 
společně s dalšími nominovanými organizátory trhu s 
elektřinou funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro 
propojení trhů. K těmto funkcím patří:  
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(a) vývoj a správa algoritmů, systémů a postupů pro účely 
jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů v souladu 
s články 36 a 51;  
(b) zpracování vstupních údajů o kapacitě mezi zónami a o 
omezeních pro přidělování, které jim dodávají subjekty pro 
výpočet koordinované kapacity podle článků 46 a 58; 
25.7.2015 L 197/34 Úřední věstník Evropské unie CS 
(c) používání algoritmu pro sesouhlasení propojených denních 
trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování 
podle článků 48 a 60; 
(d) validace a odesílání výsledků jednotného propojení 
denních a vnitrodenních trhů nominovaným organizátorům 
trhu s elektřinou podle článků 48 a 60.  
 
3. Ve lhůtě osmi měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
jsou všichni nominovaní organizátoři trhu s elektřinou povinni 
předložit všem regulačním orgánům a agentuře plán na 
společné zavedení a výkon funkcí subjektu provádějícího 
sesouhlasení pro propojení trhů podle odstavce 2, jehož 
součástí jsou potřebné návrhy dohod mezi nominovanými 
organizátory trhu s elektřinou a dohod s třetími stranami. 
Tento plán musí podrobně popisovat prováděcí postup a 
navrhnout jeho harmonogram v délce trvání nejvýše dvanácti 
měsíců a musí uvádět, jaký očekávaný dopad na zavedení a 
výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro 
propojení trhů dle odstavce 2 budou mít podmínky či 
metodiky.  
 
4. Spolupráce mezi nominovanými organizátory trhu s 
elektřinou musí být důsledně omezena na činnosti, které jsou 
nezbytné pro zajištění efektivní a bezpečné koncepce, 
zavedení a zajišťování jednotného propojení denních a 
vnitrodenních trhů. Společný výkon funkcí subjektů 
provádějících sesouhlasení pro propojení trhů se musí opírat o 
zásadu zákazu diskriminace a musí zajišťovat, aby žádný z 
nominovaných organizátorů trhu s elektřinou nemohl z titulu 
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výkonu těchto funkcí těžit z neopodstatněných ekonomických 
výhod.  
 
5. Agentura monitoruje, jakého pokroku nominovaní 
organizátoři trhu s elektřinou při zavádění a výkonu funkcí 
subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů 
dosahují, zejména pokud jde o smluvní a regulační rámec a 
technickou připravenost na plnění těchto funkcí. Ve lhůtě 
dvanácti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost podá 
agentura Komisi zprávu o tom, je-li při zavádění a zajišťování 
jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů dosaženo 
uspokojivého pokroku. Agentura je oprávněna zavádění a 
výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro 
propojení trhů kdykoli vyhodnotit z hlediska účelnosti a 
efektivity. Pokud toto vyhodnocení prokáže, že nejsou 
splněny příslušné požadavky, je agentura oprávněna Komisi 
doporučit další opatření potřebná k tomu, aby bylo jednotné 
propojení denních a vnitrodenních trhů realizováno včas, 
účelně a efektivně.  
 
6. Pokud nominovaní organizátoři trhu s elektřinou nepředloží 
plán podle čl. 7 odst. 3 na zavedení funkcí subjektu 
provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů podle odstavce 
2 tohoto článku v případě vnitrodenního či denního časového 
rámce, je Komise oprávněna navrhnout v souladu s čl. 9 odst. 
4 změnu tohoto nařízení s tím, že zejména zváží, zda výkonem 
těchto funkcí pro účely jednotného propojení denních či 
vnitrodenních trhů pověří – namísto nominovaných 
organizátorů trhu s elektřinou – síť ENTSO pro elektřinu nebo 
jiný subjekt. 
 
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: 
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(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; 
(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 a 5 

(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu pro řešení 
stavů nerovnováhy  
  
a) jako regulační energii prostřednictvím aktivace podpůrných 
služeb v České republice mimo evropskou platformu pro výměnu 
regulační energie,   

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, 
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b) jako regulační energii prostřednictvím aktivace v rámci evropské 
platformy 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,   
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 
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, 
e) členěné podle jednotlivých registrovaných účastníků trhu u 

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 
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 
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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), b) a e), nebo 
b) provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle 
odstavce 4 písm. c), d) a e).  
Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno. 
 

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. 
  
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 
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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. 
 

Příloha č. 8 
odst. 1 a 2 

(1) Cena za dodanou regulační energii je  
  
a) pro dodávku regulační energie podle § 10 odst. 2 písm. a) a c) 
rovna nabídkové ceně regulační energie v příslušném směru nebo v 
případě regulační energie podle odstavce 2 věty první rovna ceně 
stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu, 
 
b) pro dodávku regulační energie podle § 10 odst. 2 písm. b) 
stanovena postupem uvedeným v Pravidlech provozování 
přenosové soustavy. 
 
(2) Cena regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci 
aktivace automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a 
výkonové rovnováhy se do doby připojení k evropské platformě pro 
výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu 
obnovení frekvence a výkonové rovnováhy stanoví cenovým 
rozhodnutím Úřadu. Cena kladné i záporné regulační energie 
dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace  záloh pro regulaci 
výkonové rovnováhy s automatickou aktivací se po připojení k 
evropské platformě pro výměnu regulační energie z automaticky 
ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy 
stanoví postupem uvedeným v Pravidlech provozování přenosové 
soustavy. 

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; 
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d) navrhovaná pravidla týkající se správy a provozování 
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; 
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l) popis algoritmu pro provoz funkce optimalizace aktivace 
nabídek regulační energie složených ze všech standardních 
produktů záloh pro náhradu v souladu s článkem 58. 
  
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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